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Vi testar pipor
YAMAHA 300 HK STAGE 3
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Då blev det ett nytt år och ett bland de tråkigaste och mest jobbiga äret är avslutat. Om 2021 kommer att bli bättre är svårt att sia om men
det ska mycket till innan det blir värre än året vi inte nämner vid namn. Vad detta coronaår kommer att påverka nyhetssläppten hos de redan
lite trötta snöskotertillverkarna har jag inte heller någon åsikt eller gissande om, men visst skulle det liva upp lite rejäla nyheter som sträcker
sig bortom nya klistermärken, avsågade befintliga chassin och gamla motorer med mindre kubik som man kallar nya och så vidare. Vi vill ju ha
riktiga nyheter i den mening att vi inte sett en modell i någon som helst skepnad förut. Som det är idag köper ju folk nya maskiner sin gamla
vana trogen för att man gör det. Man byter till samma maskin igen med skillnaden att man kanske tokar till det lite med en ny färg. Som sagt,
vi vill ha något nytt att bita i så att vi blir glada då sann lycka kan köpas för pengar, det är sen gammalt.

Fawlty Towers

Ekonomi, layout, annonschef:
Mikaela Friström
mikaela@snowrider.se

Annonssäljare:
Helena Ljungberg
annons@snowrider.se

Modern media:
Mattias Klockar
klockar@snowrider.se

Våra nya liv som hotellägare är minst sagt omvälvande och lärorikt. Coronan till trots så har vi haft riktigt bra beläggning vilket fått oss att
skruva upp inlärningstempot vad det gäller allt från hotellrumsstädning till bokningsprogram och utskänkningsregler. Gratulationerna och
lyckönskningarna har vällt in i tusental och av någon anledning sätts all tilltro till min fru samtidigt som jag jämförts med Basil Fawlty i princip
vartenda inlägg på våra personliga medier. Skumt.
Hur som helst så siktar vi på att bygga en camping på ägorna för säsongsuppställning samtidigt som ett bygglov för en riktig jäkla kickasveranda har lämnats in. Fortsättning följer och det gäller att vara lite sådär extra flitig så att vi hinner med förarbevisutbildningar, tidningsmakande, TV-programstrixande, snöskoterbromsande och testande samtidigt som ett hotell också ska drivas. Tur att vi inte är helt själva i detta
utan har en liten men aktiv skara medarbetare som gör ett kanonjobb.

SnowRider TV

Fasta medarbetare:

Våra TV-program går som tåget och vi har precis i startgroparna med vår SnowRider TV Play-funktion som är exklusiv för våra prenumeranter. Du får ju 12 stycken exklusiva TV-program med ett mer påkostat innehåll samtidigt som fyra nummer av SnowRider Magazine kommer
att dimpa ner i din brevlåda oavsett när ni börjar. Prenumerationerna är löpande och kan enkelt avslutas när den gått ut.
Du prenumererar enkelt på www.snowrider.se.

Alf Sundström
Daniel Orevi
Jocke Linder
Mikael Ljungberg
Seth Friström

Du där
Har du något på hjärtat? Vi vill gärna att du mailar för att berätta vad du skulle vilja att vi testade. Är det kanske någon specifik maskin du
vill se bromsad hos MCX eller har du kanske någon fundering på en viss produkt du vill att vi kikar lite närmare på? Oavsett vilket så är det
alltid lite trevligt att vi får lite råd om vad som är extra intressant så att allting inte alltid i alla lägen behöver komma från min hjärna. Det kan
bli enformigt för er och tjatigt för mig. Som sagt, maila bjorn@snowrider.se för att styra in oss på rätt spår.

Prenumeration & Shop:
www.snowrider.se
pren@snowrider.se

Var är snön?

Adress:
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

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

jömärkt

Jag skriver den här ledaren i slutet av december och under
lite sådär försynt över vädret. Vart i hela friden tog snön vägen? Minnet kanske är grumligt men jag inbillar mig att min
barndoms vintrar bestod av ett kallt oktober, snöigt november och därefter en kall vinter till långt in i april. I mitt minne
står jag halva min barndom på någon jäkla busshållplats, mitt
i kläderna, undrandes vart den där jäkla bussen var någonstans. Ett väntande i -30 som aldrig tog slut och som också
den pågick mellan november och i alla fall fram till mitten
av mars. Det var ju alltid svinkallt när Vasaloppsstarten gick
och aldrig översvämning som det är nuförtiden. Oavsett om
minnet sviker mig eller om det är på grund av att jag slutat
vänta på bussen så känns det som att vintrarna är osäkrare,
kortare och mildare än på stenåldern då en annan var en liten
pjuklarv. Skit i det. Ner med isrivarna och på med skidhjulen,
för nu är det dags att köra lite.

Chefredaktör Friström
4041

0820
Trycksak
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ENGINEERED
TO FLOAT
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

Resor & Event
CanonBallRun 2021
Flyttad till 12-14 Mars

Bokad plats gäller.

SnowRider OUTLAWs
Vi avvaktar och söker en lösning

HÅLL ÖGONEN ÖPPNA
TA FÖRARBEVIS HOS OSS
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2020/21
2. Ledare
4. Innehåll
6. CBR/Suzuki Nomad
10. Phazer del 2
18. Nytt&Noterat
20. Ola Ahlqvist
24. Mountain Max vägning
26. Hyper pannlampa
28. Krympskarven
30. Förstoringsglaset
32. Yamaha MCX steg 3
36. Börja med skotercross
42. Mases snowcross Tallhed
46. Så funkar det elektriska.
50. Popnitspistolen
52. Egons Ockelbo jr
56. Arctic pipbromsning
60. Summit turbo map 1-2
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Ta förarbevis för snöskoter med SnowRider
För att boka din plats surfa in på:
www.snowrider.se

SnowRider HillCross 2021
Vi avvaktar och söker en lösning

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

Canonball Run 2021 FLYTTAT till 12-14 mars

På grund av den där förbaskade Coronan så byter vi datum för Canonball Run 2021!
Hej alla CBR-åkare
Som ni kanske förstår har vi väntat så
länge vi vågat med att ta ett beslut gällande årets CBR eftersom detta evenemang ligger oss extra varmt om hjärtat.
Vi väljer därför idag att senarelägga
CBR och det nya datumet är helgen
den 12-14 mars då vi hoppas att nya
coronaregler presenteras innan detta
datum. Tycker du detta låter bra och har
bokat boende på hotellet så lutar du dig
tillbaka då allt är ombokat för dig. Har
du annat boende än på Älvdalens Hotell
så bör du boka om detta till rätt datum.
Vi är väldigt ledsna för detta krångel
men hoppas att ni har överseende och
inser att vi har svårt att både bota Corona och hinna med CBR på samma gång.
Vi hoppas att vi ser er alla i mars istället.
Tills dess, ha det bra och skicka oss alla
bilder ni har på respektive maskin och er
själva med information så gör vi någonting roligt i tidningen på detta.
Med vänliga hälsningar Björn & Mikaela Friström SnowRider, Linus & Malin
Zetterman Älvdalens Hotell, Älvdalens
Skoterklubb med medhjälpare!

En aktiv gör sig lika bra på CBR som i skogen för att grunda leder, därimellan
hänger den även med som familjemysare! Den perfekta allroundskotern med
andra ord. Aktiv 600 1978 /Kim Lindström

#1
Jag har anmält mig redan och rum på
Älvdalens Hotell är beställt. Jag tycker
detta låter bra. Då behöver du inte göra
någonting. Bara vänta in helgen 12-14
mars och hoppas på det bästa. Skulle
det visa sig att vi inte får genomföra CBR
denna vinter görs en återbetalning.

Suzuki Nomad

N

är man trodde att livet var komplett och
man inte kunde önska sig något mer så
dök det plötsligt upp någonting man inte
kunde leva utan. Det ena ledde till det andra och
helt plötsligt så damp det ner två stycken halvkompletta Suzuki Nomad från 73-74 på gården.
Av någon anledning så har jag snöat in på Suzuki
vad det gäller motorcyklar och har faktiskt ägt ett
tjugotal GSXR 1100 varav de flesta haft en turbo
monterad på sig. Såklart behöver man minst en
Suzuki snöskoter att titta på när det känns tråkigt.
Om någon vet lite mer om modellen ifråga kan
ni gärna skicka mig ett mail när andan faller på.
bjorn@snowrider.se.
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När CBR 2021 blev framflyttat, blev det en tur
på egen hand vilket alltid är uppskatttat. Vår
Ockelbo 4000 1982 levererar alltid vilket vi
uppskattar. / Tomas Ericsson

#2
Jag har anmält mig men kan inte deltaga
helgen 12-14 mars. Då mailar du helt
enkelt mikaela@snowrider.se för en återbetalning inom någon vecka.

#4

#3
Jag har anmält mig och vill vara med
helgen den 12-14 mars men bor någon
annanstans än på hotellet. Se till att
boka om ditt boende.

Vill du vara med på årets CBR den 12-14 mars är
det baras att anmäla sig på www.snowrider.se

Såklart man ska ha en Suzuki

OUTERWEAR
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

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

@509inc

www.ride509.com

-

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
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Phazer-projektet

Phazer vs Phazer

Vi hittade en trevlig och skaplig Phazer II från 1991 som vi tyckte var värd att rädda. I del ett så
kollade vi över motorn, trimmade och slutligen bromsade den. I detta avslutande avsnitt så fixar vi
till utseendet och jämför den mot en 15 år yngre Phazer RTX med allt vad det innebär.

D

et sägs att ett fordon kan fungera som en slags tidsmaskin i och
med att den kan förflytta dig till
det året då du körde detta fordon aktivt.
För min del så har jag flera fordon som
jag köpt och renoverat av just denna
anledning då jag gillar att återuppleva
mina yngre dagar på samma slags motorcykel, moped, bil eller snöskoter jag
en gång gjorde då hockeyfrillan var det
hetaste man kunde ha på huvudet.
Jag har faktiskt inte haft en Phazer II
men en kompis till mig hade en av den
första modellen vilket fick mig att vilja ha
en så här 35 år efteråt. Sjuka tanke att
tiden går så snabbt och att jag faktiskt
skrev "35 år sen”.

Trim och broms
I förra numret så kollade vi över motorn
och trimmade den lite innan vi gav oss.
Idag tänkte vi snygga till den lite bara
för att sedan jämföra den med sin 20 år
yngre Phazerbroder med samma namn.
För att uppdatera minnet lite för er så
har numera denna Phazer II nya kolvar,
portade cylindrar och en Aaenpipa som
skjuter iväg originalets förväntade 56
hästar till dryga 64 bromsade och konfir10

merade kusar. Jag ska väl inte påstå att
denna maskin skrämmer slag på någon
utan nöjer mig med att den går bra för
att vara en konstruktion som härstammar från åttiotalet.

Skaplig med ändå inte
Denna Phazer II var i skapligt skick men
hade lite sprickor i huv och någon sidokåpa. Vi noterade också fel färg på
stötdämpartornen och skidorna vilket vi
också justerade innan vi var nöjda. Hemligheten med att laga kåpor och hitta rätt
färg är att vända sig till ett proffs då det
gäller att köpa rätt prylar. Då kåporna
består av något slags plastmaterial och
inte glasfiber så bör man laga dessa
med rätt medel. Vi blev hänvisade till att
använda Teroson PU 9225 och vi slipade ner ytorna på båda sidorna med ett
portningsverktyg samtidigt som vi också
borrade lite hål för att den nya plastmassan verkligen skulle bita i. Det verkade
fungera klockrent och hela lagningen
kändes stabil och robust.
Färgen togs fram med hjälp av en
kamera som helt enkelt talar om vilken
blandning som ska till för att matcha det
man fotar. Just färganpassningen blev

också den mycket bra. Vi spacklade och
slipade några timmar innan vi blåste på
kåporna i garaget med tillhörande damm
och skräpinblandning. Med lite polering
efter en väl tilltagen torktid så blev resultatet riktigt bra. Vi tog en ekonomisk
genväg genom att helt enkelt maskera
in de befintliga originaldekalerna. En
av sidodekalerna var lite skadad men
vi grinar inte över det utan letar efter en
ny sådan i lugn och ro nu när maskinen
är helt klar. Vi har ju också lite extrafärg
till övers om vi skulle vilja rätta till något
mer. Maskinen blev riktigt bra och jag
skulle säga att skicket är utmärkt med
utrymme för förbättring. Men av erfarenhet vet jag att det där sista också gör
att man drar sig lite för att använda den
vilket jag inte gillar. Jag gjorde misstaget
att göra vår 1970 Chevelle Cab riktigt
fin med resultatet att man numera sitter
nykter i baksätet för att ha koll på alla
som går in och ut i den och så att dom
sätter fötterna på rätt ställe, inte smäller
i dörrarna eller spiller grogg. Helt värdelöst alltså.
Nu är vår Phazer schyst, den kan användas flitigt, den känns tillförlitlig och
nu ger vi oss. Men innan vi ger oss helt

så ska vi jämföra den med en drygt 20 år
nyare Phazer RTX som har fyrtaktsmotor
och dryga 80 utlovade hästar under huven. Håll i er.

Phazer II vs Phazer RTX
Det gäller att ta reda på saker man
undrar över. Hur matchar två maskiner
med samma namn men med 20 års
skillnad varandra egentligen? Helt klart
någonting som vi måste ta reda på och
vi börjar denna serie med Yamahas fina
Phazermodeller.

Ikonisk
Yamaha Phazer är något av en ikonisk
snöskoter som med sin djärva design
slog knockout på oss 15-åringar när det
begav sig i mitten av åttiotalet. Den styrmonterade kåpan eggade oss så till den
milda grad att vi cyklade till Granaths i
Mora på varenda rast för att provsitta,
klämma och känna på detta fartmonster.
Med 56 utlovade hästkrafter nosade
man precis på den maximala gränsen på
60 hästkrafter som då rådde i snöskoterbranschen.
Den var lätt, rå, snygg och helt magisk

om jag minns helt rätt. Åren gick och
den första Phazermodellen ersattes med
nummer två och det är alltså vår Phazer
II i lite upphottat skick som vi tänkte jämföra med tredje generationens Phazer
(RTX) som först såg dagens ljus 2007
och som jobbade med fyra takter.

Phazer RTX
Phazer RTX har alltid varit något av en
lustig men lite trevlig snöskoter som med
sina egenheter både lockat och skrämt
sina förare. Skrämt pågrund av att den
varit lite lynnig i fjädringen vid riktigt hård
körning som vissa gånger slutat med
vobbel och framåtvolter för en förvånad
chaufför. Lustig på grund av ljudet och
känslan som den tvåcylindriga femhundrakubiks fyrtaktsmotorn ger ifrån sig. Vi
ska inte påstå att den här lilla krabaten är
det snabbaste som man kan möta på leden, men den är pigg, glad och speciell.
När Yamaha släppte modellen var man
i vanlig ordning lite svältfödda på riktigt
bra nyheter vilket i sin tur resulterade i
Yamaha-handlarnas vanliga ljug om vikt,
effekt och fartresurser vilket i sin tur resulterade i besvikna kunder som inte alls
fick den maskin som utlovats. I vanlig
ordning bör tilläggas då Yamaha envisades med att bygga maskiner som ingen
efterfrågat och som alltid saknade det
där man man ville ha. Phazern oavsett
utförande fick liksom ingen chans eftersom vissa Yamahahandlare skapade
orimliga förväntningar genom att tillämpa
50 procentsprincipen där man la på 50
procent effekt och drog ifrån 50 vikt på
sedvanligt manér. En kortsiktig lösning
som jag anser var en av anledningarna
att Phazern aldrig riktigt fick den uppskattning den förtjänar. Den var liksom
rökt från början eftersom man sålde en
Hulk men levererade en liten groda.
Båda är gröna men samtidigt två helt olika väsen. Den här maskinen har ”bara”
80 hästkrafter, vare sig mer eller mindre
och oavsett vad någon säljsugen Yamaha-försäljare än påstod. Personligen gillar jag alla slags fyrtakts-Phazrar oavsett
utförande då denna modell faktiskt är en
mycket bra maskin trots att snart femton
år har gått sedan den först såg dagens
ljus. Den har visat sig vara riktigt tillförlitlig genom åren och det är inte ovanligt
att du ser en tillsaluannons på Blocket
där en 1500-milsmaskin säljs vidare till
någon nöjd nyköpare. Glöm inte att Yamaha fortfarande ritade, utvecklade och
sedermera byggde alla sina maskiner på
den här tiden. Resultatet blev snöskotrar
som var lite efter i utvecklingen, inte följde rådande trender men som samtidigt
var extremt tillförlitliga och faktiskt i det

närmaste outslitliga skulle det visa sig så
här i efterhand. Inte för att det där med
tillförlitlighet verkar betyda någonting då
slutkunden tydligen hellre ser nyheter än
kvalitet.

En rymdraket
Jag skulle vilja påstå att Yamahamaskiner från denna era är någonting av det
bästa som tillverkats rent tillförlitlighetsmässigt och vi ser fortfarande fina och
välfungerande fyrtakts Nytros och Apex
och Phazers därute på lederna. De här
modellerna var extremt påkostade och
egentligen Yamahas snöskoterprograms
största satsning där man levererade
maskiner som egentligen inte hade en
enda del gemensam. Exakt tvärtemot
alla slags rådande rön vad det gäller att
få någon som helst ekonomi i produktionen. Andra tillverkare tänkte klarare och
höll sig till en grundkonstruktion som
sedan utrustades för ändamålet. Mittkonstruktionen fick framvagn och bakdel
som passade användningsområdet vilket
avgjorde om maskinen skulle leva sitt liv i
lössnön eller på leden. Allt för att allting
skulle bli kostnadseffektivt. Men Yamaha
specialtillverkade allting för varje modell
så att man skulle vara helt säker på att
det skulle bli hundra procent rätt. Man
låste nog in sig på kammaren, satte på
sig skygglapparna, ritade och tillverkade
den bästa maskinen man bara kunde
bara för att leverera en produkt som var
några år daterad redan vid premiären.
Oförstörbar men också osäljbar. Detta
var lite början till slutet för den egna utvecklingen och produktionen. Och lika
bra var väl det eftersom Yamaha aldrig
brytt sig om vad köparen vill ha bara för
att lägga allt krut på att bygga någonting
perfekt. Handen på hjärtat. Vilken rymdraket skulle du helst åka till Mars i? En
som Yamaha byggt eller en som BRP
konstruerat och tillverkat? Yamahas
rymdraket skulle troligen vara överdesignad, tung och lite underligt byggd, men
samtidigt felfri och den som skulle ta dig
både tur och retur flera gånger om utan
något som helst krångel. BRP:s raket
skulle troligen vara snyggare, smäckrare
och innehålla den senaste tekniken samtidigt som flera servicebulletiner och garantiåtgärder skulle utfärdas både innan
och efter start eftersom man skulle fått
svänga förbi månen för en genomgång
både på dit- och hemresan. Som sagt,
tydligen gillar folk mer flärd än trygghet.
Idag är det Arctic Cat som sköter utvecklandet åt Yamaha vilket vi tror är en
bra utveckling då den amerikanska tillverkaren tänker friare, är påhittigare och
äter rockenroll till frukost vilket behövs

Visst, att sladda lite på isen har sin charm, men att sladda sig fram på leden och styra
skotern genom att skicka bakändan åt ett eller annat håll är extremt roligt och effektivt. Alla borde testa en Phazer.
Här har vi både plastat, spacklat och
maskerat in en sidokåpa som sedermera
lackerades innan den fick torka under
värmefläkten. När den väl satt på plats
så ser det riktigt bra ut.

Noskonen slipas till för att plasten ska få
en bra yta att fästa i.

Denna rejäla lagning med fyra bultar
och plattjärn på baksidan höll delarna
på plats med råge. Jag passade på att
slipa ur lite material och borra några hål
som plasten kunde krypa in i innan jag
plastade detta från utsidan och förstärkte med lite armering innan jag tog bort
skruvarna.

Självaste noskonen har fått sig en smäll
vilket resulterat i en spricka som vi måste
fixa till.

Slipa ur och rent, kladda på och armera
lite och sätt dig i ett hörn för att vänta på
att skiten ska torka.
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i den här branschen. Får man utöver
detta också lite av Yamahas kvalitetskrav
över sig så kommer detta äktenskap bli
mycket bra.

Phazer II
Yamaha Phazer II var uppföljaren till den
ursprungliga Phazern som kom i mitten
av åttiotalet. Den var ändrad på några
punkter och en bredare framvagn var en
av de saker som man ganska omgående
lägger märke till. En bredare framvagn
som gör Phazer II betydligt stabilare och
trevligare att pressa i ett högre tempo på
leden än sin smalare föregångare. Så
här trettio år senare slås man av hur liten den här maskinen är och hur lätt den
känns. Den väger in ganska precis på
217 kilo fulltankad och det måste vi säga
är en låg siffra men samtidigt tidstypisk
då de fläktkylda motorerna inte bara
saknade effekt utan också ett kylsystem
vilket i sin tur höll nere vikten. Yamaha
hade vid den här tidpunkten framtiden
för sig och man hade roliga idéer angående konstruktionen och designen.
Man ledde utvecklingen utan att titta allt
för mycket på konkurrenterna samtidigt
som man hade självförtroendet att följa
sin egen väg och skapa trenden istället
för att göra allt för att undvika den. Yamaha var hett.
Phazer II var inte toppmodellen i flottan då det fanns värre maskiner att tillgå
om man ville att hockeyfrillan skulle stå
rätt ut mellan Yamaha-skinnstället och
hjälmen. Då skulle man köpa den dyrare, starkare, vattenkylda och snabbare
Yamaha Exciter II 570 som hade över 80
hästar mot Phazerns dryga 56.

bara 56 hästar i grundutförandet vilket
inte lämnar mycket utrymme för motorn
att stöka till det allt för mycket för chauffören. Man kör en Phazer II med mer
eller mindre öppen trottel från början till
slut även om just vår maskin är lite trimmad och uppdaterad. Titta i SnowRider
nummer två för mer information om just
denna maskin. Vi kan väl i korta ordalag
säga att maskinen har nya kolvar, portade cylindrar, reeds, trimpipa, Öhlinare,
variatormodifikationer och fått sig en almän översyn. Drygt 64 hästar har denna
maskin och är lite piggare än original.
Inget monster, men helt klart pigg.

Vår RTX
Yamahas Phazer RTX är faktisk lite av en
favorit för mig då jag kan uppskatta denna maskins egenskaper i lugnt tempo.
Jag gillar den såpass mycket att jag har
ett helt gäng av dessa små krabater som
vi använder under våra förarbevisutbildningar. Krångelfri och lättkörd är två av
de egenskaper vi verkligen uppskattar.
Just detta exemplar har gått ganska
precis 656 mil och får betraktas som en
maskin i nyskick då det faktiskt inte finns
en enda repa någonstans. Den är alltså
i mycket bra skick både visuellt och mekaniskt. Vi bromsbänkkörde Phazern
när den kom och då visade bromsbänken 77 hästar mot dom utlovade 80. En
ganska bra och realistisk siffra då denna
motor bara har två cylindrar och är av
fyrtaktstyp. Vi känner att just denna maskin kan leverera samma prestanda som
den skulle gjort när den var fabriksny
och testet kan börja.

Termos

En rolig serie

Då andra tillverkare för länge sedan valt
framvagnskonstruktionen med trailingarmar så höll Yamaha sig fast vid sin ”termosfjädring” som man introducerade
tio år tidigare. Visst hade man trailingarmsframvagnen på ritbordet vid den
här tidpunkten men denna fick vänta ytterligare några år innan man släppte SXmodellerna 1997. Däremellan hade man
släppt den magiska fyrcylindriga V-Max
750 som sedermera växte till 800 kubik.
Ett sidospår som kräver en egen artikel
men som samtidigt är så långt man kan
komma från en Phazer II som denna artikel handlar om.

Vi hade nu tänkt att jämföra dessa två
gamla favoriter från två helt olika eror
med varandra. Vi kommer att jämföra
vikt kontra hästkrafter, toppfart samt
slutligen jämföra varvtider på en bana
som kan jämföras med en medelsvensk
snöskoterled med moderata gupp och
svängar. Vad testet kommer att bevisa
eller ge dig har vi ingen aning om men
tycker samtidigt att detta kan vara en
rolig serie att bygga vidare på då vi kan
jämföra nya och gamla maskiners egenskaper och snabbhet mot varandra och
att vi till slut hittar en maskin som attraherar just dig

Lite pigg

Toppfart

En Phazer II är utan tvekan väldigt lättkörd och svarar på minsta viktförflyttning av föraren. Faktum är att den här
maskinen är väldigt lyhörd och gör det
man ber den om. Den har ju trots allt

Det där med toppfart är oftast en besvikelse så här i efterhand. Att som sextonåring susa fram på en skoterled med full
gas med en 56-hästarsmaskin kan på
något sätt ihågkommas på ett sådant
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Det är inte alltid grabben har tid att hjälpa till eftersom epan ska sladdas, baslådor
byggas, tjejerna ska skjutsas och lirkas upp på läktaren samtidigt som decibelrekord
ska spelas på McDonaldsparkeringen. Men emellanåt har han tid att maskera in lite
dekaler innan huven lackerades vit. Resultatet blev över förväntan faktiskt.

Pågrund av ytterligare ett epabygge så var vårt slip, svets och meckgarage lite fullproppat av baslådor, H-reg och turbos vilket resulterade i att alla kåpor målades utomhus för att sedan läggas på kantbocken. En lackerades mardröm och vår verklighet.
Efter lite polering så måste jag säga att det hela blev så jäkla bra.

Att accelerera på en skoterled är helt okej så länge vi håller oss under 70 kilometer i
timmen.

Ett gäng nya bultar skakades fram innan
jag kom på vad som inte riktigt lirade
med variatorbultens gängstorlek och
stigning. En sak till. Jag hatar gängor,
bara så att ni vet det. Det finns för många att hålla reda på.

Gängan i vevaxeltappen har helt klart
skapat en del huvudbry. Vi råkade misshandla gängan vi vår bromskörning då
konan till bromsbänken skulle tas bort.
En baggis tyckte jag då och slängde in
allting i bilen. En månad senare skulle jag
reda ut det där med gängan och insåg
att jag fått med mig en 1/2 UNF variatorbult hem. Alla vet ju att det är millimeter
på en japansk snöskoter. Jag funderade
och lånade istället en ny bult från “Knaggen” bara för att inse att den också var
en 1/2 UNF bult. Tydligen så har Yamaha
efter ett samarbete med Comet valt att
använda bulten man fick med i paketet
från det amerikanska företaget ända från
prototypstadiet till produktionen vilket
gör denna gänga lite unik på denna japanska skapelse. När frågetecknet var
uträtat så skakade jag fram en gängtapp
vilket räddade gängorna och bulten och
variatorn kunde skruvas fast igen.

Baklyset skarvades ihop med mina fina Amazon.com-skarvar som både är vattentäta
och innehåller lödtenn vilket gör att dessa bara är att värma med värmepistolen. Kolla
på sidan 28 för mer information.

Det brukar följa med en pip som blandar denna plast men jag valde att istället blanda själv och applicera plasten
med en skruvmejsel. Allt för att kladda
lite extra.

Fråga din lackerare om vad du ska använda för slags reparationsplast till just
dina kåpor. Krångla inte med att tänka
själv då det gäller detta, då det är bättre
att lyssna på någon som kan det hela.

Jag har en tam Hans som kan blanda
färg och egentligen allt annat man ber
honom om också. Alla borde ha en Hans,
eller Hasse som han gärna kallar sig själv
på helgerna. ¨

Huven har också den någon liten spricka
som man lagat lite dåligt i forntiden.

Vem är snabbast? Ja det kan man undra och det är inte en självklarhet även om vi gissar på att det är den nyare Phazern som drar det kortaste strået.
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sätt som inte alltid överenskommer med
verkligheten. Jag har hört historier om
Phazrar som cruisat runt i 150 blås och i
princip rastat allt och alla som var värda
att rastas. Att en 56 hästars snöskoter
ska gå så mycket fortare än 100 kilometer i timmen är ganska orimligt och det
ska bli kul att en gång för alla ta reda
på hur fort en lite småvässad Phazer
går i verkligheten. Vi sätter radarpistolen på laddning medan vi riktar blickarna
mot den nyare Phazer RTX. Den här
maskinen ska ha dryga 80 hästkrafter
och borde kunna passera 100 kilometer
i timmen ganska lätt och framför allt gå
lite fortare än sin fläktkylda lite svagare
anfader. Sagt och gjort, vi gav oss ut
på sjön för att ta reda på hur fort dessa
maskiner ville komma upp i på den snöbeklädda isen.
Phazer II började starkt och med sin
vässade motor så kom den till slut upp i
hela 100 uppmätta kilometer i timmen.
Detta samtidigt som mätaren visade
dryga 110 kilometer i timmen.
Det var nu dags för Phazer RTX som
lät lite vassare eftersom den här motorn
tillåts varva dryga 11500 varv och har
en nedväxlad kona där variation sitter. Vi
betvivlar inte att det fortfarande bor runt
80 kusar i den lilla fyrtaktstwinnen då
RTX:en pinnade på riktigt bra över isen.

Radarpistolen visade 115 kilometer i
timmen medan digitalmätaren visade
123 kilometer i timmen. 0-1 till Phazer
RTX.

Vikt
Då det kommer till vikten så gissar jag
direkt att den fläktkylda Phazer II vinner
denna jämförelse då den är mindre och
har en betydligt enklare konstruktion.
Jag kan väl säga att jag var riktigt säker
på min sak eftersom jag lyft båda dessa
maskiner och visste att RTX:en kändes
tyngre både där fram och bak.
Vi nollställde vågen och lyfte på skotern på vågplattorna. En höger fram, en
vänster fram och en längst bak, Naturligtvis så var skotrarna fulltankade ända
upp till gängan på tanklocket. Phazer
II:an har vid något tillfälle blivit av med
sin tvåtaktsoljebehållare och istället fått
sin beskärda del olja direkt blandad i
tanken vilket gör just denna maskin säkert tre kilo lättare än en helt standard
maskin. Men å andra sidan så har den
också Öhlinare och en Aaenpipa vilket
gör att den i alla fall inte kan jämföras
med en helt standard Phazer tvåa. Vågen visade 217 kilo fulltankad vilket låter helt möjligt. Phazer RTX är helt klart
tyngre, men hur mycket kan den frågvisa
undra? Efter en del nollställande och lyf-

tande så stannade vågen på 269 kilo för
den fulltankade RTX:en. En skillnad på
dryga 52 kilo.
Phazer-tvåan reducerar ställningen till
1-1.

Hästkrafter
På pappret så vet vi redan att den nyare fyrtakts-RTX:en vinner denna fight
och vi fick lov att leta fram en gammal
bromsning från när det begav sig. Erik
Marklund är en ordningsam man och
visste precis var han hade sina gamla
bromsningsdiagram och vi fick ta del av
ett som angav kilowatt vilket fungerar
lika bra.
Dryga 57 kilowatt eller 77 hästkrafter vid
11500 varv ger denna fyrtaktstwin vilket
vi ser som realistiskt och en mycket bra
siffra.
Phazertvåan vet vi ju redan sedan förra
numret att den ger dryga 64 hästar vilket var förvånande bra enligt oss. Sällan
har det bromsats så lite hästkrafter hos
MCX och jublet blivit så stort som den
gången vi bromsade vår Phazer. Timmarna före bromsade vi en Sidewinder
till över trehundra hästar utan att vi höjde
på ögonbrynen.
Till och med Erik Marklund drog på
smilbandet över vår 64 hästars Phazer.
Vi måste ge RTX:en en poäng för häst-

kraftsövertaget vilket gör att det numera
står 1-2 till Phazer RTX.

Acceleration
Nu jäklar ska det accelereras och här
kommer säkert Phazer tvåans lätta chassis till sin rätt. Drygt 50 kilo mindre att
släpa på borde ju vara helt avgörande.
Nackdelen kan vara den äldre konstruktionen och de 1200 milen som vår
Phazer tvåa gått. Vi valde att köra 0-70
tiden med något rullande start för att
slippa det där första boggandet en gammal förgasarmaskin kan ligga inne med.
Egentligen ska vi säga att tiden mäts
från 5-70 kilmeter i timmen men skit i det
nu. 0-70 låter bättre och vi gör lika för
båda maskinerna. Greppet i leden var
skapligt och vi kan säga att greppvänligheten ligger på en åtta av tio. Vi körde
båda maskinerna 10 gånger var bara för
att dra ett snitt på de sju snabbaste tiderna bara för att kunna presentera en
siffra som var okej och rättvis på båda.
Vi sorterade alltså bort de tre sämsta
tiderna och sparade de sju som låg närmast varandra. Phazer tvåan levererade
4,4 sekunder då det gäller tiden 0-70 kilometer i timmen. Nu skulle det bli spännande att se vad RTX:en skulle leverera
och den pigga motorn lät sig varvas upp
ganska omgående och lät vass från bör-

Vi hade en av våra RTX:en som utmanare idag. Vi har flera stycken faktiskt. Vi grill
gärna ha några fler också. Så skulle du sitta på en du vill sälja och den är en 2008 eller
nyare med mindre än 600 mil på mätaren mailar du redaktionen.

Nu väntar en ordentlig varmvattentvätt och polering eftersom vi inte hann med det innan fotograferingen. Naturligtvis kommer denna maskin att deltaga i alla kommande
CBR tillställningar för all framtid.

Det som man kanske skulle kunna tycka var ett handikapp med de korta kammarna är
istället det som ger denna maskin dess körglädje. Sladdvillig.

Ett stycke orörd Phazer RTX med dryga 600 mil på mätaren visade sig vara extremt
välbevarad och fräsch.
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Vår Phazer har Öhlinare i boggin och kändes förvånansvärt solid måste jag säga. Detta trots att maskinen gått 1200 mil.

Det visade sig att Phazer RTX är lite snabbare än den lilla fläktisen. I vanlig ordning
fick vi lov att testa detta genom ett improviserat race efter radarpickan sagt sitt.

RTX:en har fina luftdämpare som faktiskt fungerar klockrent utan krångel dryga tio år
efter de tillverkades.

Styrmonterad kåpa är helt klart en undervärderad egenskap och någonting som bara
de tuffaste förarna har. Såvida man inte råkar ha en Prowler då man bara ska skämmas.

jan till slut. Tiden 3,9 sekunder från 0-70
kilometer i timmen blev det till RTX:ens
fördel. 1-3 till RTX:en alltså. Fan.

Bankörning
Vi körde upp en led på en myr uppe på
skogen och lät den vila några dagar innan vi dök upp igen för att ta reda på vem
av dessa två som skulle vara snabbast
då det svängde. Runt minuten skulle det
ta att köra ett varv och vi började med
RTX:en. Den protesterade lite och var
lika krumbuktig nu som då när det begav
sig när vi testade den för 12 år sedan
på BLS eller Bästa Led Skoter. Det såg
inte snyggt ut och det kändes i dynan
men tiden stannade på 56,6 sekunder
för helvarvet för RTX:en. Det var nu
dags för Phazer tvåan och här skulle den
äntligen dra ner brallorna på den nyare
Phazern. Öhlinarna var nypolerade och
alla de 64 hästarna var vakna. Nu jäklar
såg det snabbt ut och om RTX:en krumbuktade lite så var Phazertvåan som en
vildhingst som gjorde alt för att kasta av
sin chaufför. Om det såg osnyggt ut med
RTX:en så såg det minst sagt fult ut med
Phazertvåan även om det såg ut att gå
blixtrande fort. Vi höll andan, tittade på
klockan bara för att se tiden 1 minut och
2 sekunder vilket helt och hållet drog ner

ridån vad det gäller våra drömmar om att
vår projektmaskin skulle vara snabbast.

Utklassning men skit i det
Trots 1-4 till RTX:en så är vår Phazer II
vår tidsmaskin som tar oss tillbaka till vår
ungdom. En maskin som andas Miami
Vice, Bon Jovi, Tre kronor, hockeyfrilla
och allt annat som var intressant i början
av nittiotalet. Det här är verkligen vägen
att gå om man vill känna vibbarna från
ett valfritt årtionde. Hitta din drömmaskin. Köp den. Gör i ordning den efter
eget tycke och smak så att den blir precis som du vill eller skulle vilja ha haft
den när det begav sig. Du kanske inte
ens ägt den maskinen du suktar efter.
Du kanske inte hade råd just då, men
har det nu. Se då till att göra slag i saken och inhandla valfri maskin just idag.
Du har vår tillåtelse om någon i din närmaste omgivning skulle protestera. Köp
din egen drömmaskin, känn vinden ta
tag i det lilla hår du har kvar, dra på och
kör mot solnedgången. Imorgon kan det
vara för sent.

Vi hade hoppats på att detta var ett korrekt scenario men tyvärr så var detta en klassisk tjuvstart av stora mått.

Tyvärr ar RTX:en för snabb för vår Phazer II.
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Dryga 57 Kilowatt eller 77 kusar ger Phazer RTX en trevlig gång.

Phazer II
Vikt fulltankad
Hö fram
Vä fram
Bak
Totalt

58 kg
75,2 kg
83,8 kg
217 kg

Phazer RTX
Vikt fulltankad
Hö fram
Vä fram
Bak
Totalt

66,3 kg
76,3 kg
126,4 kg
269 kg

Bromsade hästkrafter 64 hk / 7400 v

Bromsade hästkrafter 77 hk / 11500 varv

Kg per Hk
3,4 kg per hk
Acceleration 0-70 km/h = 4,4 sek

HK per KG
3,5 kg per hk
Acceleration 0-70 km/h = 3,9 sek

Tid körning på skoterledsbana= 1 minut
2 sekunder som bäst
Uppmätt toppfart 100 km/h
Visad mätarfart 110 km/h

Tid körning på skoterledsbana= 56,6
sekunder som bäst
Uppmätt toppfart 115 Km / h
Visad mätarfart 123 km/h
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VARM, VAT TENTÄT & HALKSÄKER

FOR ALL
WINTER ADVENTURES
SINCE 1885

Inbyggt snölås

Flera skikt av
PU-microceller
för bästa isolering

Powerboots är ett av de mest populära varumärkena för
dom som vägrar att frysa om fötterna. Även de dagar då
temperaturen kryper ner mot - 30 C.

Förstärkt tå
Den formgjutna stövel ger dig hög komfort oavsett om

100%
vattentät,
inga sömmar

du skall gå långt eller vara ute en hel dag. Med dess unika
egenskaper som stövlarna har, förblir dom mjuka ändra
ner till -30 samtidigt som de väldigt lätta och bekväma.
Stöveln är 100% vattentät.

Uppbyggt fotvalv

Stötdämpande
halksäker sula
i mellanhård PU

-Vår vision är vara den bästa PU-stöveln som håller dig
garanterat varm och torr i alla väder.

Powerboot Original low

W W W. P O W E R B O O T S . S E

Powerboot Original high

#POWERBOOTSORIGINAL PÅ INSTAGRAM

NYTT & NOTERAT

Överlevnadskit
Komplett överlevnadskit från Klim.
Innehåller: värmande överlevnadsfilt, visselpipa, brännbart snöre
(brinntid 2-3 minuter), 20 mm
kompass, signalljus & signalspegel, vatten & vindtäta tändstickor,
fiske/sy kit, silvertejp, vattentät förvaringspåse. Pris 399:- kronor, mer
info på www.skoterdelen.com

SKOTERHUV
Promax Cold Air Intake skoterhuv till Arctic
Cat och Yamaha 2-takt. Pris 6 495:- kronor,
mer info på www.modshop.se

Starthjälp med multifunktion

Goggles
509 Aviator 2.0 skoterglasögon med magnetisk lins.
Pris från 1 595:- kronor, besök www.modshop.se
för mer information.

GARAGEINREDNING
En ultimat bärbar strömkälla för alla tillfällen och produkter. Starthjälpen har en
patenterad teknik för att hjälpa igång 12 Volts elsystem samt att kunna både
driva och ladda läsplattor, mobiler, kameror och bärbara datorer. Kraftigt uppladdningsbart batteri med låg självurladdning. LED-belysning som underlättar
vid arbete i mörker. Pris 999:- kronor, mer information på
www.verktygsboden.se

VARIATORKIT
Modshop Adrenaline Variatorkit till Ski-Doo 850 / Lynx
850. Pris 2 695:- kronor, besök
www.modshop.se för mer information.

Komplett garageinredning med verktygsvagn. Skåp av helsvetsad konstruktion
som enkelt monteras ihop till en stabil modul. En mängd praktiska skåp, lådor och
utrymmen för förvaring och upphängning av dina verktyg med tillbehör till garaget.
Medföljande bänkskiva av rostfritt stål ger dig en både tålig, snygg och framförallt
välkomnande arbetsyta. Modulen innehåller en verktygsvagn på hjul som vid behov enkelt kan rullas fram närmare arbetsområdet, samtidigt stuvas undan till sin
plats när mer utrymme krävs. Högskåpet kan placeras på valfri sida av inredningen. Finns i färgerna röd, grå och limegrön. Pris 14 499:- kronor, mer information
på www.verktygsboden.se

Kraftfull mutterdragare

MRS. PERFECT

MUGG
En kaffemugg till sambon,
flickvännen eller bara att
du köper den till dig själv.
Keramikmugg, 325 ml.
Pris 149:- kronor, för mer
information besök
www.skoterdelen.com

Makitas nya sladdlösa 18V mutterdragare DTW300 är
med ett maxvridmoment på 330 Nm den mest kraftfulla
mutterdragaren i sin klass. Kommer med kolborstfri
motor, 1/2” hylsfäste med friktionsring, fyra effektområden och sex automatiska lossnings-/ momentfunktioner. För mer information besök www.makita.se

X Force BRP
850 Clutch Kit
BilletX BRP Gen 4 Variatorkit, X Force Vikter
(3st). Magneter (30st)
som väger 1,5g styck, X
Force QRS Helix 44/40
(Black Edition). Primär& sekundärfjäder. Pris
4 595:- kronor, mer info
på www.billetx.se

DJI MAVIC AIR 2
DJI har lanserat nästa drönare i sin mycket populära Mavic Air-serie. Denna modell har bl.a. en ny 1/2-tumssensor, filmning i upp till 4K/60p, 48 MP
stillbilder, förbättrade motivföljande flyglägen, förbättrad överföringsteknik
samt en batteritid på upp till hela 34 minuter. Perfekt för dig som vill ha en
kompakt och smidig drönare, med flera smarta funktioner och som kan
leverera högkvalitativa bilder och videoklipp. Pris 9 590:- kronor, mer info
på www.dji.com

GoPro Hero9 Black
Med Hero9 så fördubblar GoPro upplösningen till hela 23,6 megapixel och
introducerar för första gången 5K-video i sin populära actionkamera. 5Kupplösningen gör det möjligt för dig att antingen leverera video med enorm
detaljupplösning, eller funktionen att kunna zooma in i din video om du redigerar i 4K eller 1080p. Ny frontskärm som gör det enklare att filma både när du
är framför och bakom kameran med sina dubbla displayer. Tillsammans med
bildstabiliseringen HyperSmooth 3.0 är detta den kraftfullaste actionkameran
hittills. Pris 5 490:- kronor, mer info finns på www.gopro.com

Ryggsäck
Frigus har en packvolym på 12L,
vilket i ren packning kan omvandlas till en extra fleecetröja, ett par
handskar och en vattenflaska.
Inuti ryggsäcken finns det ett fäste
för spadhandtaget och ett för
lavinsond, samt på utsidan finner
du fäste för spadbladet. Fleecefodrat gogglefack, bygger endast ut
13 cm från ryggen. Finns i 4 olika
färgkombinationer. Pris 229:- kronor, besök www.sledstore.se för
mer information.

Ola Ahlqvist
O

la Ahlqvist är 33 år och jobbar
på Compositbalkonger i Fällfors, som ligger mellan Piteå
och Skellefteå. Förutom skoter så kör
Ola lite motocross, fyrhjuling, fiskar lite
på somrarna och umgås med vänner. Är
egentligen intresserad av allt med motor
och mekar gärna lite hemma i garaget.
Har kört skoter så länge jag minns,
tror jag var 16 då jag köpte min första
skoter. Det var en Lynx Enduro 500 special från -99, berättar Ola.
Kör annars en BMW 320d xDrive från
2012 och en 4P BRP Carrier 445 släpvagn när det ska transporteras.

Lång säsong
Ola har ganska bra skoterkörning runt
husknuten men kör mycket runt Arvidsjaur, Hemavan, Vuoggatjålme, sen brukar det bli någon resa till Riksgränsen på
våren. Riksgränsen på våren är något
speciellt, säger Ola.
Vet inte exakt antal åkdagar per säsong. Men kör oftast lördag och söndag
varje helg under vintern och all ledighet
som jag har, ibland ända in i juni. Det blir
också några långhelger till fjälls och om
vädret ser bra ut spenderas varje helg
under hela maj på skotern, berättar Ola.

Foto: Stefan Wallström

Modifierat
Sedan Ola blev "teamåkare" för E-son
Maskin så har han kört Lynx. I vinter kör
han en Lynx Boondocker 3700 RE, som
är standard i motorn men som Ola har
modifierat lite. Bytt styre, höjjare, monterat C&A Pro skidor, crosshuv, boggieförstärkning, Öhlinsfjädring, monterat fotholkar och slirdrev i kedjehuset,
grepplattor på tunneln och några andra
småsaker.

Foto: Ebba Jansson

Behöver vi fundera över hur många åkdagar en förare av Olas
kalliber har? Troligen fler än de flesta kan vi säkert gissa.

Foto: Andreas Bergmark
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Foto: Pontus Lundmark
”Arvidsjaur, Hemavan, Vuoggatjålme, sen brukar det bli någon resa till Riksgränsen på våren. Riksgränsen på våren är något speciellt, säger Ola”.
Foto: Ebba Jansson

Foto: Andreas Bergmark

Att Ola Ahlqvist jobbar med balkonger kan vara en fördel eftersom han verkar ha jobbat bort all slags höjdräddhet och ser så där naturlig ut under sim flygtur över fjället.
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Foto: Joel Nilsson

Foto: Marcus Hogby

I vanlig ordning så har Ola modifierat sin maskin efter egen smak och tycke och han har bytt styre, höjjare, monterat C&A Pro skidor, crosshuv, boggieförstärkning, Öhlinsfjädring, monterat fotholkar och slirdrev i kedjehuset, grepplattor på tunneln och några andra småsaker.

Foto: Pär Berglund
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Foto: Ebba Jansson

En bild som verkligen får en att fundera. Vart är han på väg och var kommer han ifrån? Kommer han rakt uppifrån ser landningen jobbig ut är det sista av rotationen på en bakåtvolt känns det kanske lite lugnare. Om nu en bakåtvolt kan vara på något sätt lugn. Vi gissar på det senare och att allt gick bra med Ola.
Foto: Alexandra Lindberg

Foto: Ebba Jansson
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Vägning före och efter, D
alla snöar in på torrvikten.

et där med vikt är en känslig
fråga och vi försöker alltid att
väga alla maskiner vi testar och
när vi gör det så är det alltid med fulla
tankar. Generalagenterna uppger torrvikt eftersom det låter lite lättare. Alltså
snöskoterns vikt utan vätskor. Utan vätskor fungerar ju inte snöskotern så varför
vill man veta just den vikten kan man
fråga sig. Vi brukar alltså alltid uppge
den blöta vikten för att du själv sedan
ska dra ifrån eventuell vikt vad det gäller bensin med mera. Alla har ju inte 45
literstank då en del kanske nöjt sig med
35 liter och så vidare. Vi brukar räkna på
att bensin väger cirka 0,75 kilo per liter
och det kan vara en siffra du laborerar
med om du nu vill dra ifrån eller lägga
på orättvisa kilon här och var i din egna
jämförelse.

Lättningshål

Vikt fri från snö & is / fulltankad
Höger fram
Vänster fram
Bak
Total vikt

80,7 kg
84,5 kg
105,5 kg
270,7 kg

Vikt snöig / fulltankad
Höger fram
Vänster fram
Bak
Total vikt

80 kg
83 kg
116,5 kg
279,5 kg

Bränsletanksvolym 39,4 liter
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En sak vi alltid frågat oss men sällan tar
reda på är ju den viktigaste vikten. Hur
mycket väger din fulltankade snöskoter
efter en timme ute i djupsnön. Har din
annars superlätta maskin helt plötsligt
fått snö och is i alla lättningshål så att
den annars ﬂugviktade maskinen väger
som en elefant efter en timme?
Just detta ska vi börja ta reda på i
samma takt som vi hinner och först ut är
faktiskt en maskin som Yamaha i Mora
lånat ut till oss denna vinter. En 2021 års
Mountain Max 154. En maskin vi kommer att testa lite olika saker på denna
säsong. Som tur är så ska vi bara testa
maskiner rent vetenskapligt framöver så
du kommer faktiskt slippa se oss eller
någon ambassadör sitta på en skoter
vi fått köpa lite billigare och ösa lovord
över denna. Vi skiter i våra tacksamhetskänslor över rabatten eller eventuella annonsintäkter för att istället bara presentera fakta vi antingen fått fram i bromsbänken, med radarpistolen, tidtagaruret
eller vågen. Känslor och köregenskaper
får andra ta hand om vilket jag hoppas
att ni kommer att uppskatta.

Fri från is
Vi tog alltså en Mountain Max och fyllde
upp både bensintank samt tvåtaktsoljebehållaren till bredden för att försäkra
oss om att den verkligen var fullare än
en polsk lastbilschafﬁs. Det där med att
överfylla en snöskoter tar lite tid. Man
kan fylla så att det rinner över, sen gurglar det till och vips ryms det lite till, igen
och igen och igen. Det tar alltså lite tid
och vi försöker verkligen se till att den
är proppfull. Då är det lättare med tvåtaktsoljebehållaren som bara kan bli full
och inget mer.

Lite fjun här och var men desto mer is på insidan av chassit väger mer än man tror.
Drygt nio kilo väger isen och snön på denna maskin.

Vår Mountain Max stod i garaget över
natten och var snustorr och helt fri från
is och snö. Vi nollställde vår fyrpunktsvåg som annars är avsedd för racerbilar
och använde tre av de fyra plattorna som
mätpunkter. Höger fram, vänster fram
samt längst bak. Vågen visade på en
totalvikt på dryga 271 kilo om vi rundade
av lite uppåt. En helt okej blötvikt på en
riktigt robust och tämligen okänslig snöskoter.

Drog ut den
Vi lyfte ner maskinen från vågarna och
drog ut den ur garaget för att köra med
den under en timme. Färden gick via
några kilometer skoterled för att korsa
enorma myrar med massor av snö där
merparten av tiden ägnades åt lek innan
transporten tillbaka till garaget skulle
gå på samma kilometer av led tillbaka.
Vi tankade därefter maskinen utomhus
full igen. Både olja och bensin. Vi ville
vara utomhus eftersom det kan ta någon
minut att maskinen ska få gurgla i sig de
sista centimetrarna i bensintanken och
vi ville inte riskera att någon snö eller
is skulle hinna smälta av innan vi vägde
maskinen igen.

Torr men full
Vi körde in maskinen i garaget och lyfte
upp den på den nollställda vågen igen.
Jag noterar att det inte är speciellt myck-

et snö som klängts sig fast på maskinen
då den ser förhållandevis ren ut. Om det
hade varit mer snö och vi kört en hel dag
så hade helt klart mer snö och is fastnat
lite här och var på maskinen. Som det
ser ut nu så är maskinen nästan fri från
snö och is. Eftersom vågen visar vikten
i Pounds så tar det några sekunder för
oss att räkna ut vikten i kilo. Av någon
anledning så är det alltid lika spännande
innan man får reda på vikten och nu
stannade vågen på 279,5 kilo. En fulltankad Mountain Max 154 väger alltså
dryga 9 kilo mer efter en timmes användande om man jämför mot när den står
torr men fulltankad i garaget. Den bär
alltså med sig 9 kilo snö och is lite här
och var på maskinen som man kanske
inte riktigt tänker på. Om vi skulle varit
ute en hel dag i bottenlös snö så är jag
säker på att siffran skulle vara betydligt
högre. Jag konstaterar också att all vikt
satt sig baktill på skotern och förskjutit
vikten bakåt lite grann. Tänk dig scenariot med fotsteg som har massor av is på
sig och en boggi som är helt nedisad. Vi
återkommer i ämnet när vi har mer snö.
Nu vet ni det i alla fall vad ytterst lite snö
och is väger. Såklart väger vi någon annan maskin framöver på samma sätt.
Oljebehållaren kan man ju inte annat än fylla tills den är full. Bränsletanken är lite marigare att fylla eftersom den släpper in lite mer soppa efter några sekunder och bara luras att den är full. Ska man vara full så ska man jävlar vara full, som finnen sa.

25

Hyper

Pannlampa

Ljuskällan genererar 1000 lumen i ljusflöde med
två högeffektiva Samsung 18650 battericeller
för lång drifttid.

När man väl vant till sig med en pannlampa är det svårt att vara utan.

B

atteriet sitter i ett vattentätt gummibelagt hölje som laddas i 2-3 timmar, en
grön lampa visar när batteriet är fulladdat. De två Cree XP-L2-lamporna sitter i ett aluminiumskal som smidigt sätts i huvudbandet tillsammans med
batteriet. Arbetslägena är 100% -70% -40% -10% som man styr med ett vred på
en dimmerkontakt. En strömindikator runt vrid dimmern visar med olika färger hur
mycket som är kvar av batteriet. Grön: 100% -70% kvar, Blå: 70% -20% kvar och
Röd: 20% -10% kvar. När batteriets kapacitet är mindre än 10% kommer lampan
automatiskt att gå till lägsta effektläge för att spara batterikapacitet. Arbetstiden är
2.2h vid 100% läge och 100h i lågt läge. Dammtät och vattentät i nivå IP67. Skydd
för underspänning, överspänning och överströmsskydd. Temperaturvärmeskyddet i
lamphuset kommer att sänka ljuset till ett lägre effektläge när det finns risk för överhettning för att skydda elektroniken.
I förpackningen ingår: Ljuskälla, 2-cells vattentätt batteripaket, laddare, huvudband
och manual. Rek.pris: 990:- kronor, mer information på www.duell.se

Vår favorit Agnes jobbar lite extra ibland som fotomodell och pannlampstestare.

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

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

WWW.IDREHIMMELFJALL.SE
FACEBOOK.COM/IDREHIMMELFJALL

INFO@IDREHIMMELFJALL.SE
TEL. 0253-402 00

IDRE
PASSET
3 SKIDANLÄGGNINGAR

Nipfjället
77 NEDFARTER

H I M M E L FJ Ä L L 8 7 2 m ö h

N I P FJ Ä L L E T 1 1 9 1 m ö h

Städjan
S TÄ D J A N 1 1 3 1 m ö h

Himmelfjäll

IDRE FJÄLL
IDRE HIMMELFJÄLL
FJÄTERVÅLEN
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3,2 KM LÅNG

15

15
30

33
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FJ Ä T E R V Å L E N

E FJ
Idre
I D RFjäll

ÄLL

FRAMTIDA

PISTOMRÅDE

22
31

BURUSJÖN 633 möh

14

H

13

26

12

15

4

9

35
22

I

SATURNUS

6

POLARIS

15

16

3,2 KM LÅNG

TOPPHEDEN

1

RESTAURANG

6

L

2

17

COPERNICUS

FJÄLLBÄCKEN
NOR RA

G

A

549 möh

F

MERKURIUS

D

3

JUPITER

NEPTUNUS

B

IDR

E BY

SKIDBODEN

LIFTAR

LIFTSYMBOLER

PISTER

PISTSYMBOLER

SÖ DR A

SERVICESYMBOLER

Upplev fjällmagi
på idre himmelfjäll
Pist mycket lätt

Restaurang

Toalett

Återvinning

Carlbacken

Pist lätt

Skipass

Värmestuga

Hundspann
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Himmelsbacken

Pist medelsvår

Skiduthyrning

Nyckelutlämning

A

Trolltoppsliften

I

Torsliften

Lift toppstation

1

Bergstoppsvätten

12

Fridabranten

22 22 22 Torsfallet

B

Sagaliften

L

Fjällrikeliften

Stollift 6 pers

2

Snöflingan

13

Odingen

26

D

Fjälljätteliften

Bygellift

3

Trolltrillet

14

Baldersbacken

Knapplift

Renaktivitet

F

Daltoppsliften

4

Vajbranten

15 15 Långstigen
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Fjällfaran

Skidskola

Skoteruthyrning

Längdskidspår

G

Valhallia Express

6

Derningssaga

16

Långstigen nedre
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Vägvisarn

Shopping

Sjukvård

Anslutning till Burusjöspåret

H

Himmelsliften

9

Stortrollet

17

Fjälljätten

35

Rundturen

Parkering

Grillplats

Skoterledsutfart

Anslutning till skoterleder

I norra Dalarna djupt inne i de orörda skogarna ligger en magisk plats - Familjens
nya skidparadis Idre Himmelfjäll, den första nya skidanläggningen i Sverige på 30 år!

V
V

i är en modern skidanläggning med famljebackar framdragna genom trolsk fjällskog.
18 nedfarter och 8 liftar tar dig runt i det breda skidsystemet så här finns gott om plats
för alla. Våra backar är naturliga, roliga, svängiga och omväxlande. Vi erbjuder gröna till röda
nedfarter där den högsta fallhöjden är på 323 meter och den längsta backen mäter hela 3,2 kilometer.

GÖR SOM FRIDA HANSDOTTER
- BYGG DIN EGEN FJÄLLDRÖM
PÅ IDRE HIMMELFJÄLL

Byggklara tomter till salu
KONTAKTA PETER HÖÖGS
TEL. 073-530 83 89

För dig som vill åka längdskidor finns spår som tar dig vidare ut i ett gnistrande vinterlandskap och
Idre Fjälls 84 kilometer preparerade tränings- och motionsspår.
På Idre Himmelfjäll hittar du ett av fjällvärdens nyaste och fräschaste boende, många med ski in–ski out!
Från våra stugor tar du dig enkelt ut i Idres ledsystem. Här väntar dig 180 mil preparerade skoterleder.
FÅ KANONPRIS SÖNDAG-TORSDAG V. 10-12.
Boende från 4.805 kr i 6-bäddsstuga.

FAKTA: NYTT BOENDE MED SKI IN - SKI OUT · 18 NEDFARTER · 8 LIFTAR · SKIDSKOLA · SKIDUTHYRNING · RESTAURANG · GRILLPLATSER
LÄNGDSKIDÅKNING · SOND´S 180 MIL SKOTERLEDER · SKOTERUTHYRNING · GUIDADE SKOTERTURER · RENAKTIVITETER · HUNDSPANN

Lödkrympskarv
Lödtätningskabelanslutningar, lödtrådanslutningar, värmekrympkabelhylsa, eller vattentät isolerad
skarvsats, kärt barn har många namn.

D

et där med att handla på nätet är
ganska smidigt emellanåt. Hittade en sats lödtätningskabelanslutningar (eller kalla dessa vad du vill)
på Amazon och beställde hem dessa.
Har egentligen suktat efter ett kit med
dessa vattentäta skarvhylsor en längre
tid men inte hittat något vettigt ställe att
köpa dessa från. De dök upp i flödet en
dag och svag som man är föll jag för reklamen och skickade efter en sats. Det
kostade mig dryga 200 spänn med frakt
att få hem dessa och det tog väl en sisådär tre veckor innan paketet hittade hem
i brevlådan.

krympte på dessa vattentäta skarvhylsor
mellan sladdarna på tändningslåset och
det nya kontaktstycket. Jag har också
skarvat ihop kablarna till ett baklyse på
vår projekt-Phazer med gott resultat.
Dessa skarvhylsor kan jag i alla fall
rekommendera för dig som vill leka elektriker ibland.

Jag behövde byta ett tändningslås lite snabbt och råkade hitta ett med fel kontaktstycke. Visst hade jag kunnat pinna om de befintliga kontaktstyckena och sett till att
jag bytt ut dessa, men jag gjorde en raggarlösning och kapade samt skarvade sladdarna istället. Resultatet blev kanon.

Leka elektriker
Skarvningen är enkel och man stoppar helt enkelt i de båda skalade ändarna i hylsan och värmer denna med
antingen en varmluftspistol eller en liten
gasolbrännare. Varmluftspistol är att
rekommendera om du nu skulle ha en
sådan. Skarven ska vara vattentät och
den sitter som berget om du gjort själva
värmningen korrekt.
Jag har använt dessa hylsor när jag
exempelvis fick lov att byta kontakt lite
snabbt på ett tändningslås och inte orkade pinna om detta. Jag kapade helt
enkelt kablarna, skalade dessa innan jag
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Jag tvingades använda en liten gasolbrännare för att värma upp hylsan med lödtennet vilket fungerade. Senare har jag letat rätt på
min varmluftpistol och inser att det är just en sådan man ska ha för upphettningen som då blir mer kontrollerad.

CUBICAB

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

Velamp
Vi är alltid villiga att
upplysa dig om vettiga
produkter som du inte
kan vara utan.

V

isst, retas på bara. Att man helt
plötsligt ska behöva ett förstoringsglas i verkstan och att
man börjar bli blind och gubbig. Nu är
det faktiskt som så att jag redan har
ett par glasögon som används när jag
verkligen ska se vad jag håller på med.
Som exempelvis när jag ska tigsvetsa
någonting. Då åker alltid glasögonen
på. Förstoringsglaset Velamp med tillhörande inbyggd belysning tas fram när jag
exempelvis ska se den obefintliga texten
på en gängtapp, munstycke eller om jag
ska lokalisera en spricka i en topp eller
liknande.
Ledbelysningen drivs av två AAbatterier som sällan behöver bytas. Jag
vet att detta tips kan låta lite överflödigt
men faktum är att jag inte är den enda
som använder detta i vårt garage. Även
yngre människor med fullgod syn använder min Velamp utan att hänga ut någon
speciell.
Dryga hundringen och någon spänn
till kostar detta förstoringsglas som absolut är någonting du ska ha på verktygstavlan.

Närainpå osynlig text blir plötsligt synlig med hjälp av den trevliga Velampen för dryga
hundringen.
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Att också du blivit gubbig nog för att ha ett förstoringsglas på verktygstavlan är troligen ett faktum. Belysningen är faktiskt kanonbra och gör underverk.

Våra öppettider: Vardagar

9-17 Lördagsöppet 10-14

H I T TA D I N N YA

2021 MODELL

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
©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

by modshop.se

Sidewinder / Thundercat 300+ hk
När några stackare kostar på sin tvåtaktare en
smärre förmögenhet för att få tre hästar mindre
än original finns det såna som tycker att 300+
hästkrafter känns bättre.

D

et där med att trimma en tvåtaktare är inte det lättaste. Vi har
visat detta gång på gång när vi
bromsbänkkört massor av snöskotrar
med eftermarknadspipor och ljuddämpare som i bästa fall ger en maskin någon enstaka hästkraft, och ibland mindre än original.
Tvåtakt har sina fördelar och vi gillar
motortypen då den är lätt, enkel och effektstark för sin storlek och ger kraft vid
varje kolvslag. Fyrtaktaren har ett visst
vikthandikapp men inte så mycket som
man kan tro. Fördelen med en fyrtaktare
är att den mer än gärna tar emot laddtryck och i och med detta levererar hästkrafter i åratal utan krångel eller gnäll.
Förr fick man lov att köpa eller bygga
sitt eget turbokit men för några år sedan
kom de första originalmonterade turboanläggningarna på fyrtaktarna vilket
fick turbokitstillverkarna att istället ägna
energin åt att förbättra tillverkarnas originalinstallationer. MCX är sedan 25 år
våra medarbetare och det är alltid denna
firma vi vänder oss till då det ska byggas
turbo eller effektmäta snöskotrar.

MCX och andra trimmare
När Yamahas Sidewinder presenterades visste vi att det bara var en tidsfråga
innan MCX och andra trimmare skulle
sätta tänderna i denna modell och i och
med detta erbjuda slutkunder lite boltonhästar som skulle få denna redan snabba maskin att bli ännu snabbare. Det
finns numera flera olika alternativ och
nivåer man kan välja vad det gäller hästkrafter och vi har tittat lite närmare på
det "värsta" kitet där turbon fortfarande
sitter på sin originalplats och du slipper
bygga om hela snöskotern.

Steg 3 kitet
Detta steg 3 kit kostar ganska precis
35000 spänn inklusive bidraget till vår
kära Löfvén och innehåller följande nödvändiga delar. Först och främst så har
MCX bytt ut turbon till en Mitsub19Tladdare som faktiskt räcker en bra bit
över trehundra hästar. Ljuddämperiet
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som också ingår är nu lite friare och
låter motorn andas lite mer vilket kan
behövas då man laddar 1,4 bar som
mest på vanlig 98 oktan. Det som ska
in ska ju också ut, som flickan sa. Just
det, detta kit levererar faktiskt över 300
hästar på vanlig macksoppa. Skulle det
sedan visa sig att du ska köra lite dragracing någon lördag så kan du vrida upp
laddtrycket till 1,7 bar men då på racesoppa. Den kalla sidan av turbosystemet
har fått sig en raceintercooler med integrerat plenum med inbyggda spridare
så att motorn får den mat den ska ha.
En ny grövre insugsslang med snorkelkit sitter nu också här. Det sitter också
en vettigare blow offventil monterad på
plenumet. Med i kitet följer också MCX
fina EFI-box och boostventil som ser till
att laddtrycket alltid är det begärda och
inget annat. Är du lite extra intresserad
så ska du köpa dig en licens för 400
spänn av MCX så du själv kan justera
och göra egna laddtrycksramper efter
eget tycke. Du kan ju också styra soppa
med mera i detta system. Allt efter eget
tycke och smak. Du kanske vill köra lite
dragracing och tycker att du vill ha saker
och ting på ett annat sätt än som systemet är inställt vid leverans. Just denna
maskin tillhör Jonathan Holmström från
Piteå som verkar vara mer än nöjd med
de 110 extra hästar detta system ger en
standard Sidewinder. Vi kanske glömde
att säga att detta kit ger Sidewindern
över 300 kusar med oöppnad motor. Du
behöver alltså bara skruva lite under en
dag för att få över hundra hästar till. Jämför det mot att skruva en dag för att få tre
hästar mindre.
En sak till. Ett mer racebetonat kit
vi kan kalla för steg 4 är på gång från
MCX.

Som vanligt har det lagts åtskilliga timmar i bromsbänksrummet för att klura ut hur
man levererar 300 hästar utan krångel.

Steg tre kitet innehåller ett öppnare
avgassystem som ser till att du håller dig
vaken utan att det låter för mycket.

Jomenserruatt. 300 + kusar på macksoppa är inte fy skam och faktiskt ganska perfekt.

Det gäller att hålla insugsluften kall så att den nya raceintercoolern kan göra sitt jobb.

Du behöver inte glasögon för att lista ut att MCX raceintercooler är betydligt större än
originalet.
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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

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

Vändhjul 9” & 10” KOMPLETT KIT

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

Fr 3 295kr

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

www.billetx.se

styrhöjare (justerbara & fasta)

starthandtag

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

BilletX starthandtag
i aluminium.

lastrack

bromshandtag

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

Fr 399kr

Passande Arctic Cat/
Yamaha 2019-UP &
de ﬂesta Polaris.
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Skotercross för ungdomar. Vad är det?
Det där med skotercross verkar vara riktigt svårt och inte någonting för
gemene man. Eller är det verkligen så?
Text&Bild Jörgen Lundgren

A

tt börja med någonting nytt är
alltid lite läskigt samtidigt som
det är spännande. Man måste
ju börja någonstans och vi tyckte att det
var tid att kolla över det där med att börja
köra skotercross som ungdom. Hur går
man tillväga? Eller rättare sagt hur gick
Melvin Domnerus tillväga när han började med denna fartfyllda sport?
Vi bad pappa Jörgen berätta för oss
hur det gick till och hur man började.

Crosskola och inget mer
Lagom till jul för två år sedan jagades
det en julklapp i sista sekund som vanligt. Under mitt sökande på mobilen efter något lämpligt, dök det plötsligt upp i
FB flödet ett presentkort ”Anmälan, Masessnowcross barn & ungdoms skotercross skola” vilket fångade mitt intresse.
Min grabb Melvin hade en Ski-doo MXZ
600 Etec -10 så den borde funka. Anmälningsavgiften till skolan var 800 kr
för sex kurstillfällen vilket kändes helrätt
med tanke på allt som ingick. Anmälan
och betalning skedde omgående och ett
presentkort skrevs ut och slogs in i ett
fint paket som tomten senare levererade
till en mycket lycklig 12- åring.
Jag klargjorde tydligt för Melvin att
det blir crosskola och inget mer. Jag
har själv harvat runt på banorna i norra
Sverige och försökt köra skotercross
under en tioårsperiod för en massa år
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sedan och vet vilka uppoffringar som
krävs. Man måste skruva nästan all ledig
tid, gå upp okristligt tidigt för att åka till
tävlingar för att sedan småfrysa resten
av dagen och sedan komma hem framåt
natten och att ha ett konto med saldo
noll kr under större delen av vinterhalvåret. Lägg sedan till ett ständigt haltande
och lite ont överallt så har du mina minnen gällande denna sport. Så på den
punkten var jag extra tydlig Crosskola
och inget mer!

Det här var ju roligt
Julen passerade och det blev nyår och
där på nyårsafton var det dags igen.
Det dök nämligen upp en rätt prissatt
Ski-doo RS 600 2017 i fint skick enligt
annonsören på Blocket. Jag ringde upp
säljaren och allt lät toppen, vilket det
även visade sig vara. På nyårsdagen
åkte vi och hämtade maskinen i Umeå.
Det blev en liten tur på 110 mil.
Crossskolan genomfördes och den
överträffade mina förväntningar där
grundpelaren var att vi ska ha roligt tillsammans med barnen. Flera förare som
tillhör sverigeeliten inom snöskotercross
gästade skolan och kom med tips och
trix. När skolan avslutades kändes det
lite tomt och Melvin ville köra mer skoter
och jag började rucka lite på min inställning att det inte skulle bli någon fortsättning med skotercross, men det sa jag

inget om till Melvin då. Jag hade ju fullkomligt glömt bort hur roligt det här var.

så att ingen landar på honom, vilket han
lärt sig på crosskolan.

Öppen träning

Första tävlingen

Tisdagar, torsdagar och helger var det
öppna träningar för alla, valet var lätt, vi
bor tre km fågelvägen från Mora MK:s
bana och det härliga ljudet från maskinerna hörs svagt hemma på vår gård när
det är träning, det retar hörselsinnet likt
doftsinnet blir retat när en god middag
håller på att tillredas. Första öppna träningen som vi åkte på slog både mig och
Melvin med häpnad, det går fort, dom
flyger långt och det är många maskiner
på banan. Jag tänkte, ska tolvåringen
ut bland dessa galningar? Vad tycker
de andra förarna när det kommer ut
en rookie som borde ha LGF skylt på
ryggen? Sagt och gjort. Framme på
banan betalades träningsavgiften och vi
lastade av skotern. Melvin satt en lång
stund på skotern och tittade på de andra
som svischade förbi på banan och jag
ville inte pusha honom till att köra ut. Då
gick Henrik Mases fram till honom och
de pratade en stund, om vad vet jag inte,
men det tog inte många minuter innan
han var han ute och körde tillsammans
med de andra. Min oro att Melvin skulle
vara i vägen visade sig vara helt obefogad då de andra förarna visade stor
hänsyn samtidigt som Melvin visste att
det gäller att hålla spåret över hoppen

Vintern började gå mot vår och med det
så körs Snowrider Hillcross i Gesunda,
europas största skotertävling alla kategorier och med ett stort antal klasser
däribland en amatörklass för juniorer.
Melvin ville vara med och köra så anmälan gjordes. Tävlingen genomfördes
i strålande vårväder med långt över 200
startande i 10 olika klasser. Summeringen efter första tävlingen var att jag var
nog mist lika nervös som Melvin, om inte
mer. Samma kväll när familjen samlades
runt matbordet så togs det gemensamma beslutet att det blir fortsatt satsning
på skotercross. Det krävs som sagt engagemang och förståelse från de övriga
i familjen att vinterhalvåret kommer bestå av resor, tid i garaget och naturligtvis
också ute på banorna.

Skoterns Dag Hösten 2020
Sommaren började gå mot höst och i
slutet av oktober var det dags för Skoterns Dag. Jag och Melvin åkte runt och
kikade hos skoterhandlarna här i Dalarna. När vi hade bockat av Borlänge så
frågade jag om vi skulle åka förbi Säters
Cykel och Motor när vi ändå var så nära.
Mest av nyfikenhet då jag bara passerat
förbi vid mina arbetsresor söderut utan

Linus Dahlberg, Melvin Domnerus och initiativtagare Henrik Mases Tallhed Orsa.
”SM Final” i Boden klass 12-14 år. Totalsegrare Gustav Vesterlund.

Juniorpristagarna på VM i SnowRider Hillcross 2019.

Lineup inför ett Sverige Cup-heat på Wöllarbanan Bruksvallarna.

Ibland är det bra att vara lättlurad. Hitta dig en mentor och gör som den säger. Tack
Andreas och Linus Dahlberg för fantastiskt mentorskap.

Packa i och packa ur mycket packande blir det.

Ett gäng glada juniorer som fått pris under Sverige Cupen i Boden 2020. Vann gjorde Olle Sahlström som är en stjärna att hålla utkik efter framledes.
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att stanna. På plats så var det första vi
såg ett racetält med en Ski-doo RS 600
-19 som var dekalad i vitt. Vi gick dit och
hälsade och det var Linus Eriksson som
hade ställt ut sin racemaskin. Vi hade
sett Linus träna i Mora ett antal gånger
men inte pratat med honom trots att
även han kör för Mora MK. Vi hade inga
planer på att byta maskin men det ena
gav det andra och vi impulsköpte hans
crossmaskin. Linus blev nog också lite
överrumplad då han inte hade planerat
att sälja den ännu. Efter det gick vi in i
butiken och möttes av Säter & Cykels
ägare Christoffer Tiurinen och vi berättade om vårt impulsköp och köpte samtidigt lite delar till gamla – 17 maskinen.
Jag fick en bra magkänsla efter besöket
och kontaktade Christoffer igen efter
någon vecka för att få presentera oss
lite mer ingående vilka vi var och vad vi
ville. Det slutade efter ytterligare några
veckor med att Melvin fick börja köra för
samma Team som Linus Eriksson det vill
säga Team Säters Cykel & Motor. Det
har betytt enormt mycket för oss att få
ingå i teamet med support, uppbackning, men framförallt att alltid känna
sig välkommen in i deras fina butik. All
meckhjälp från Linus och hans pappa
Nisse som kan allt runt skotrar har betytt enormt mycket för oss. Även om jag
skruvat en hel del med skotrar så har det
hänt extremt mycket på de 20 åren som
gått sedan jag sålde min tävlingsskoter
och ställde undan verktygslådan.

Träning
Ska man bli bra på något så gäller det
att träna och det gäller även skotercross
precis som allt annat i livet som man vill
utvecklas i. Försäsongsträningen består
främst av MTB och downhillcykling.
Det kan bli ett problem att träna skotercross när det inte finns någon snö.
Melvins klubbkompis Linus Dahlberg
och hans pappa Andreas har varit till
stort stöd under vårt nybörjarår men han
har även sett till att kostnaden har blivit
betydligt högre. Andreas berättade i ett
tidigt skede att de tränar så ofta det går
i Bruksvallarna på Team Walles bana,
gärna från början av November. En resa
på cirka 60 mil tur/retur. Utöver resan
behövs boende och träningsavgift som
ska lösas. Jag svarade att det inte var
aktuellt för vår del. Där hade jag fel igen,
efter att ha tränat där första helgen i november så var vi fast. Jag kan numera
vägen ganska bra mellan Mora och
Bruksvallarna.
Säsongen 2020 försökte vi köra så
många tävlingar som möjligt, det blev
ÖSSK Cup, två tävlingar i Norge och
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Sverige Cup som bestod av fem deltävlingar. Den sista deltävlingen kördes
utan publik och finalen ställdes in pga
Covid.

Sugen att prova/ summering
Sök upp en motorklubb nära dig som
är aktiva inom skotercross så hjälper de
dig. När du är ute på banan var inte rädd
för att fråga redan aktiva, ingen fråga är
för dum. Jag kan även varmt rekommendera Mases Snowcross skola där du får
lära dig allt runt skotercross från grunden. Ledordet där är att det viktigaste av
allt är att det ska vara roligt.

täcka en del av diesel och maskinkostnaden. Sponsorjakten kan ungdomarna
hålla på med själv vilket i sin tur hjälper
dom att agera och samverka med vuxna
på ett helt annat sätt än de är vana vid.
Man väcker en förståelse för ekonomi
samtidigt som de helt plötsligt har någonting att träna för. För skotercross
kräver kondition, teknik, styrka och
pengar. Tro ingenting annat. Så som
sagt. Börja nu.
Nervös väntan inför första heatet i
Sverige Cupen Bygdsiljum.

Klasser
Nedan kommer en kort sammanfattning
om reglementet runt skotercross, ungdomsklasser. På svemo.se hittar du hela
reglementet.
I samtliga klasser gäller att föraren har
licens samt att vårdnadshavare är med
på plats under all träning / tävling. All träning / tävling skall ske på av Svemo godkänd och besiktigad bana. Vid träning /
tävling ska maskinen uppfylla Svemos
reglemente.

Guldhjälm 5-11 år
Maskiner med motorer på 120-200 cc.

12-14 år

Sista körningen våren 2020 blev varm och alldeles underbar. Möjligen direkta motsatsen om man jämför med årets första träning i november.

Skoter på max 550 cc som är fläktkyld
kör som den är.
Skoter som är vätskekyld max 600 cc
Gasblock, går att gasa 50%
Max tillslag 4000 rpm
Max toppvarv 6500 rpm styrs via CDI
box eller DESS nyckel beroende på
märket du kör.

14-16 år
Gasblock, går att gasa 50%
Skyddsutrustning som krävs enligt
Svemos reglemente
• Vadskaftade kängor, kraftiga.
• Skyddsväst som täcker rygg och
bröst.
• Hjälm.
• Kläder som skyddar mot kyla och
omkullkörning.

SVT visar intresse under ÖSSK Cup 2020. Lång-Linsluslinus Eriksson intevjuas.

Funderingar
Strunta i att fundera för länge på att
börja tävla. Känner ni att ni möjligen har
tid och framförallt råd med detta äventyr,
så ska ni börja direkt. Ungdomarna lär
känna nya kompisar i hela landet och det
finns helt enkelt inte tid att hålla på med
andra dumheter när man kör skotercross. Köp en begagnad maskin, prova
ett år och gör sen en utvärdering. År två
kan man ragga lite sponsorer som kan

Robban Berg hjälper Vidar Norén Berg att få ihop maskinen efter ett haveri.

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

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

Aleksi
Rehu
Per
Vesterberg
@allufsx
@dinupplevelse

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

www.skoterdelen.com

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

Mases Snowcross Orsa Tallhed
Goda nyheter för er
skotercrossåkare. Nu
finns det äntligen
en riktigt bra
träningsbana.

M

ases SnowCross har under
flertalet år försett skotercrossåkarna med en vettig
tränigsbana samtidigt som man agerat
promotor i sporten och både arrangerat
tävlingar och drivit en ungdomssatsning
tillsammans med Mora Motorklubb.
Man har nu lämnat Mora Motorstadion
för att ta del av de enorma ytorna som
bjuds uppe på Tallheds flygfält utanför
Orsa. De enorma ytorna gör att man helt
plötsligt har ett overkligt stort område att
ploga natursnö från samtidigt som man
slipper den skitiga plogsnön från gator
och torg man annars fått hålla till godo
med. Ren vit snö pryder nu den drygt
800 meter långa banan som säkerligen
är hela 2 meter tjock och därtill stora
ordentliga hopp som trenden kräver. Du
kan numera dyka upp här på helgerna
och för 700 kronor per dag får du tillgång till en värstingbana.
Ett 20-tal sugna åkare hängde på låset när banan premiäröppnade i början
av januari och både pistmaskin samt
lastmaskiner gick varma för att underhålla banan mellan dagarna.
Man satsar vidare på sin ungdomsverksamhet och har både den stora seniorbanan och lilla banan för juniorerna
i skick för just er framöver denna vinter.
Mora MK och Mases SnowCross
fortsätter alltså sitt samarbete med den
skillnaden att en positiv Orsa Kommun
numera upplåter marken.
Här finns numera enorma parkeringsmöjligheter och egentligen inga begränsningar vad det gäller plats. Har du
en stor buss? Inga problem. Jumbojet?
Inga problem.
Belysningsmaster med ett schyst lyse
finns också på plats vilket gör att man
kan utnyttja fler timmar på dygnet.

Henrik Mases i maskinen är mannen bakom Mases SnowCross och får här lite uppbackning av skotercrossjunioren Melvin Domnerus.

Ja men hallå. Finns det plats att parkera då? Jag tror att Mora
MK och Mases SnowCross har koll på detta.

Skulle det visa sig att ni vill övernatta i
närheten men inte riktigt orkar göra det
i snön eller i bussen så har SnowRider/
Kungshaga hotell ett specialpris med
20% rabatt för just er. Det är bara att
maila mikaela@snowrider.se för att ta
del av rabattkoden för boenderabatten.
Man har en omfattande juniorsatsning här då man försöker fånga upp även de allra minsta barnen.
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Jodå, såklart finns det belysning på plats så att ni kan nyttja så
många timmar som möjligt på dygnet.

Här ser vi nästa generations skotercrossvärldsmästare stå uppradade. Intresserad av
att börja med snöskotercross? Det är bara att dyka upp på Tallheds flygfält utanför
Orsa någon helg framöver.

Det har jobbats febrilt i mellandagarna för att banan skulle bli klar
lagom till det nya året.

Svenska mästaren i Stock 600 Oskar Englund i skön stillstudie.

Vill det sig riktigt bra kan man bli lika duktig som ex USA-proffset Marcus Ogemar.

Vit fräsch snö slår skitig plogsnö från vägnätet sju dagar i veckan. Den nya träningsbanan uppe på Tallhed utanför Orsa är helt klart suverän.
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Upplev vintern på bästa sätt
känslan av frihet

Hitta din nya
2021 modell
hos oss!
Vi har både tillbehör
och utrustning för din maskin

Kontakta oss
för mer information

Ni hittar oss även på
sociala medier:
motorcityab

Strandvägen 42, Järpen - Tel.0647 - 61 11 90
www.motorcityab.se
©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

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
Frˇn
10.00 visas
ˇrets
nyheter
frˇn
flesta
sker fyrhjuling
naturligtvisocksˇ.
utomhus.
SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
Dessutom
en del tillbehˇr
m.m. allehanda
Det har nogintressanta
slunkit medskoterfrˇgor
en och annan
fyrhjuling
ocksˇ.
SSCO-Fˇr din skull.
I konferenslokalen
avhandlas
som,
betalleder,
fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
SSCO-Fˇr din skull.
I konferenslokalen
avhandlas allehanda intressanta skoterfrˇgor som, betalleder, fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Fri entrˇ.
Fri entrˇ.
Välkomna!
Välkomna!

Gnistan en nödvändighet
Det där med en snöskoters tändsystem är helt klart någonting
oförklarligt och oförståeligt. Eller är det verkligen det?
Text av och med Alf-Ulf Sundström

Ä

r man så pass gammal att man
minns Berlinmuren eller kanske något yngre men intresserad av veteranfordon så känner man
till tändsystemet som alla klassiska
tvåtaktare en gång hade, svänghjulsmagnettändning med brytarspetsar.
I basutförande består den endast
av fyra komponenter och designen
samt funktionen är ytterst lika hos alla
mopeder, motorcyklar och snöskotrar
som använder svänghjulet som bärare
för magneterna.
Men trots dess enkelhet och mångåriga tjänst som tändsystem för Ottomotorer finns det en del saker som
dagens mekaniker inte riktigt har
plåtkoll på. Vi ska därför titta lite på
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uppbyggnaden och hur man felsöker samt ställer in brytaravstånd och
tändtidpunkten.

Den roterande magneten,
svänghjulet!
På vevaxelns ena sida sitter ett svänghjul med fyra magneter monterade
varannan sydpol varannan nordpol.
När magneter roterar runt en spole
(eller tvärtom) induceras en elektrisk
ström i spolen, ett fenomen som upptäcktes redan år 1830 av den brittiska fysikern Michael Faraday. Denna
elektromagnetiska induktion är alltså
grunden till alla elektriska generatorer
och därför en av världens viktigaste
uppfinningar någonsin. Så när motorn

roterar passerar magneterna de spolar som finns i tändplattan och rörelseenergin omvandlas då till elektrisk
energi. Frånsett att driva tändspolen
har svänghjulet även som uppgift att
styra brytarspetsen via en excenter.
Det är helt enkelt en oval axel som
gör att brytarspetsen öppnar och
stänger när den ska i förhållande till
motorn. Vissa tändsystem har en
centrifugalreglerad excenter som
justerar tändtidpunkten dynamiskt
efter motorvarvtalet men enklare motorer med låg litereffekt har nästan
alltid fast tändtidpunkt. Det är sällan
problem med svänghjulet men man
hör ibland talas om de som har helt
förlorat eller fått nedsatt magnetisk

styrka. Min erfarenhet är att det inte
händer så ofta och de problem som
jag sett rörande svänghjul är i första
hand skador på grund av misshandel vid demontering. Det finns ingen
bortre gräns på hur mycket våld som
vissa mekaniker anser vara lagom när
svänghjulet ska lossas och ibland är
det mesta skrot när allt är klart. Så
varför inte skaffa en avdragare i stället för att bryta samt slå sönder motorn när du ska serva tändsystemet?
Har du råd att äga en skoter eller en
moped så har du även råd att äga en
avdragare! Det är också ytterst viktigt
att hålla svänghjulet rent eftersom
alla småpartiklar som är magnetiska
samlas där och om överledning sker

mellan syd och nordpolerna minskar
svänghjulets magnetiska styrka.

Primär
och
sekundär
tändspolarna, ibland en och
samma enhet
Inne i svänghjulet sitter alltså tändspolen och snöskotrar har där ofta en primärspole som genererar en relativt låg
spänning på ca 300 volt vilket inte på
långa vägar räcker till för att leverera en
stark gnista till tändstiftet. Den sekundära tändspolen på utsidan av svänghjulet växlar sedan upp spänningen
med en faktor på upp emot 100 och
då har man spänning nog för att stiftet
ska gnistra. Komplicerat? Kanske men
vi kollar på det lite mer i detalj. Den primära spolen, som en del kallar för tändsystemets generator, har ena delen av
lindningen fast monterad mot chassijord
och den andra jordas av brytarspetsen
under den del av varvet som uppladdning sker. Magneterna inducerar då en
spänning i spolens lindning och energin
gör då spolen till en uppladdad elektromagnet. I samma ögonblick som brytaren öppnas kollapsar magnetfältet och
uppladdningen övergår till elektrisk energi i form av en urladdning. Det är då
vi har runt 300 Volt över brytaren (och
dess kondensator) och där är även den
sekundära spolen inkopplad, den som
de flesta enbart kallar tändspolen. En
sekundärtändspole är en typ av transformator med två lindningar (japp, två
igen) och en laminerad järnkärna. Förhållandena mellan lindningarna i denna
spole avgör hur mycket den ökar spänningen om utgående lindning har hundra
gånger fler varv runt järnkärnan kommer
de ingående 300 volten att öka till 30
000 volt och mer än väl ge den gnista
tändstiftet behöver. För att ingen ska tro
att vi just uppfann en evighetsmaskin bör
det påpekas att energimängden fortfarande är samma och att strömstyrkan
minskar i samma grad som spänningen
ökar men ett tändsystem handlar i första hand om urladdning och inte energiproduktion vilket ibland kan vara svårt
att hålla isär. 30kV konstantspänning är
direkt dödligt om en person blir den ledande parten mellan två poler men en
urladdning där energimängden är så låg
att inga höga strömmar kan uppkomma
är bara extremt obehagligt. Därför dör
du inte när du tar en oisolerad tändkabel, du dansar bara riktigt snabbt och i
takt med motorvarvtalet! Detta eftersom
urladdningen visserligen är på flera kV
men att tiden för denna urladdning är så
kort eftersom energimängden är så liten
att ytterst låg strömstyrka leds genom

Det är genom att vrida tändplattan i dess ovala hål man ställer tändtidpunkten, med rotationsriktning för att sänka och mot för att
öka förtändningen.

Så här ligger polerna på en magnet till en Puch mopedmotor, har jag nämnt att just min Puch är världens bästa moped?

Kondensatorn mäts upp med multimetern och har ca 300 nano Farad vilket är samma sak 0,3 mikro Farad, tänk bara på att generatorspolen måste frånskiljas och att inte brytaren kan jorda. Jag valde att skruva lös spolen i stället för att löda lös trådarna när jag
utförde mätningen.
47

din kropp. Många äldre skotrar och i
princip samtliga klassiska mopeder har
endast en tändspole som då både är
genererande samt spänningshöjande
i samma fysiska enhet. Det är ett mer
kompakt system som kanske inte riktigt har samma prestanda men fungerar
fullt tillräckligt till mindre motorer, dess
arbetsprincip är identisk. Har man ett
krånglande tändsystem hos ett veteranfordon är tändspolen och dess generator något man bör kolla upp lite extra och
man börjar givetvis med att se till att alla
kablar är i gott skick. Under tändplattan
letar sig ett antal ledningar ut och deras isolerande plasthölje kan efter flera
årtionden vara hårda som bakelit och
kablarna bör därför bytas ut. Sedan är
det bara att mäta upp spolarna med en
multimeter och se om värdena stämmer,
eller är det så enkelt?
Min erfarenhet säger att man givetvis
kan upptäcka om en spole har avbrott
eller är kortsluten men att ett korrekt
Ω-värde faktiskt inte säger att en spole
med säkerhet är hel. Problemet är att
man inte kan mäta lindningens invändiga
isolation med en vanlig multimeter och
att en spole med korrekt värde därmed
kan fungera dåligt eller inte alls. För mig
är det därför det gamla knepet att kolla
om ett stift gnistrar i fria luften som är
det som gäller men då med hjälp av ett
ombyggt teststift. Problemet är att även
om man får en gnista med ett normalgap
på 0,6-0,8 mm kan det ibland inte vara
tillräckligt då det krävs faktiskt enbart
runt 2kV för att lyckas med det, så det
betyder tyvärr inte att gnistan räcker till
för att motorn ska gå bra eller ens starta.
Jag brukar kolla med ett ”teststift” uppbrutet till 5-8mm gap och då krävs det
runt 15kV för att uppvisa en blå och fin
gnista vilket väl räcker till för att driva
motorn. Har man det är spolarna definitivt i gott skick och får man inte en 5mm
gnista skulle jag i första hand byta ut den
yttre tändspolen om det är ett två-spolsystem, har man enkelspole finns det
givetvis endast en misstänkt spole. Viktigt vid byte av spolar i tändmagneten är
att avståndet mot svänghjulet kollas upp
när allt är monterat. Med ett 0,2-0,3 mm
bladmått justerar man spolens mått och
sedan dras fästskruvarna fast. Men innan vi byter ut några spolar måste vi först
titta på brytaren samt kondensatorn.

Brytarspetsen, ett stycke
motorhistoria.
Den komponent som styr vid vilken tidpunkt som urladdningen ska ske är den
klassiska brytaren. Konstruktionen är
busenkel då den består av två kontakty48

tor och en fjäderbelastad mekanism som
manövreras av svänghjulets excenter via
en bakelitklack. Som namnet säger så
bryter den spolens kontakt med chassit
och du startar urladdningsprocessen
och då det enbart är upp mot 300v som
ska brytas är det ingen risk för gnistbildning när gapet är större än 0,1 mm. Men
precis när den öppnar är givetvis gapet
mindre än så och man får då en gnista
över kontaktytan, det blir alltså en ljusbåge över kontakterna om inte kondensatorn gör sitt arbete!
Kondensator är namnet på en elektronisk komponent som har förmåga
att lagra elektrisk laddning och den är
parallellt ansluten mellan brytaren och
jord. Kapacitansen är måttet på den lagringsmängd som kondensatorn har och
den är noga vald för att vara fulladdad
precis när brytaren öppnar mer än en tiondelsmillimeter eftersom det över detta
mått inte finns risk för gnistbildning.
Utan kondensator sker som nämnts
hela urladdningen omedelbart vid brytaren. Ljusbågen som bildas bränner
dels ytorna men omöjliggör dessutom
att energin från primärspolen når sekundärlindningen. Man får helt enkelt ingen
gnista till stiftet utan kondensator då den
är helt nödvändig för att ett brytarsystem
ska fungera som tänkt. En halvtaskig
kondensator kan ge en gul och svag
gnista eftersom en del av urladdningen
sker vid brytaren, samtidigt som man får
byta brytarspetsar allt för ofta. Men det
är alltså inte enbart för att öka brytarens
livslängd som kondensatorn behövs vilket en del inte känner till. Urladdning av
kondensatorn sker i samma stund som
brytaren sluter för att börja med en ny
uppladdning av spolen och den är sedan
redo för nästa tändfas. Kondensatorn är
ytterst lätt att mäta upp om man har en
hyffsat bra multimeter som har möjlighet
att mäta kapacitans. Det enda man ska
tänka på är att frånskilja kabeln från kondensatorn och sedan se om man har ett
värde på runt 0,2-0,3 µF. Enheten Farad
är döpt efter samma Michael Faraday
som upptäckte den elektromagnetiska
induktionen! När man byter ut en kondensator ska man ha pressverktyg som
passar bra (enkla att svarva själv) och
om den har löd-anslutning bör man använda en relativt stor lödkolv och utföra
lödningen så snabbt man kan för att
minska värmen in i kondensatorn.

Tändtidpunkt
brytaravstånd

När brytaren öppnar visar multimetern 3,4 ohm eftersom det är motståndet i primärspolen, det är när multimetern växlar som vi har tändtidpunkten

När brytarspetsen är stängd ska man ha närmare 1,0 ohm på kabeln som går till den
yttre tändspolen

och

Inställning av tändning när alla delar är
i gott skick är en enkel procedur. Ett
brytaravstånd på ca 0,4mm och sedan

Här ser vi märkningen för tändtidpunkten på svänghjul och motorblock.

ser man om brytaren precis öppnar vid
tändläget när man vrider motorn i rotationsriktningen. Det går att mäta med en
multimeter på kabeln till den yttre spolen när brytaren öppnar då den växlar
från sluten till primärspolens resistans.
Finns inget uppmärkt tändläge på motorsvänghjulet får man fixa ett själv genom
att mäta kolvens läge med ett skjutmått
eller en för ändamålet avsedd mikrometer. Äldre tändsystem har ofta sin
inställning angivet i millimeter i stället för
vevaxelgrader och det anger helt enkelt
kolvens lägen innan övre dödpunkt. Med
ett stroboskop kan man sedan kolla om
allt blev rätt när motorn går och man är
då klar med inställningen. En tvåcylindrig motor har två separata tändsystem
men delar generatorspole, ser komplicerat ut men är en enkel konstruktion fast
man har dubbelt av allt utom primärspolen. Den enda skillnaden är att när ena
brytarspetsen öppnar jordas spolen av
den andra brytaren och tvärt om. Tändtidpunkten ställs först in som vanligt genom att vrida plattan för den första brytaren och om inte den andra cylindern blir
lika finjusterar man med brytaravståndet
på denna tills bägge tänder på samma
förtändningsmått. Den som känner sig
sugen på att experimentera med olika
inställningar brukar öka förtändningen
en del men min erfarenhet säger att
standardinställning ofta är bäst om allt
är original.
Men det finns en sak till som ofta
nämns när det gäller inställningar och
det är det mytomspunna fältbryningsavståndet som ofta kallas Abrismåttet.
Vad det handlar om är spolens läge i
förhållande till magneterna vid tillfället
när brytaren öppnar och tändning sker.
Om spolen inte ligger rätt minskar magneternas förmåga att ladda upp den så
därför är det viktigt att kolla upp detta
mått enligt samstämmig expertis. Med
hjälp av brytaravståndet kan man justera
måttet vilket minskar när man justerar
isär brytarna och tvärt om. Det handlar
i grunden om förhållandet mellan svänghjulets brytarnock och dess magneter
och måttet påverkas inte när man ställer tändtidpunkten. Tändproblem som
kommer av felaktigt Abrismått är inte lika
vanligt som ibland påstås då det handlar
om ett mått inbyggt i tändsystemets konstruktion. Man måste i princip montera
fel delar för att detta mått ska bli helt
tokigt. Slitage kan påverka men det troliga om detta mått inte stämmer är att
någon komponent helt enkelt inte passar
ihop med andra komponenter eftersom
de har bytts ut, jag anser därför att man
i de flesta fall inte behöver fundera så

mycket på detta magiska mått om allt
i tändsystemet är original men att man
bör veta att denna felmöjlighet existerar.

Att köpa reservdelar till
tändsystem
Det är en märklig tid vi lever i och aldrig
förr har kvalitén på reservdelar varierat
så mycket som nu. Att ge en allmän
rekommendation till den som köper reservdelar är dock ganska enkelt, köp
inte skitdelar! Brytarspetsar och kondensatorer finns att få tag på till löjligt
låga priser och dessa ska du inte köpa
då du får vad du betalar för. Det finns
pirattändspolar som fungerar men även
de som inte gör det så vill du göra det
enkelt för dig så köper du original Bosch
prylar. Som en vis man en gång sa:
”Man ska alltid köpa kvalité, det göra
bara ont när man betalar!”

Spolen som är ansluten till brytaren/kondensatorn är primärtändspolen, de andra är
ljusspolar och har inget med tändsystemet att göra.

Den sekundära spolen som de flesta enbart kallar för tändspolen. Denna sitter på en Rotax 277 från början av 1980-talet och är
monterad på motorn vid sidan av förgasaren, Jag bryr mig inte längre om att mäta upp tändspolar med multimeter utan testar i
stället om den kan ge ca 8,0mm gnista, då är den hel!
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IDG-Tools 18 v Nitpistol
Av någon
anledning verkar
alla snöskoteråkare
som meckar vara
väl bevandrade i
popnitsvärlden och
uppskattar en riktig
popnitstång.

A

tt nita om ett chassi brukar vara
någonting som skiljer pojkarna
från männen och aldrig förr har
man uppskattat en bra nittång som när
man jobbar med en snöskoter.
Vi fick upp ögonen för IDG-Tools egna
18 volts nitpistol som är väl tilltagen men
inte kostar overkligt mycket som annars
brukar vara fallet. Visst, den är inte gratis
och man får själv ta sig en funderare om
man tycker att 7995 spänn med moms
är försvarbart. Personligen tycker jag
det och jag har numera nitat det mesta
som man kan nita fast på alla mina fordon med denna pistol. Vi kan nämna att
den har en dragkraft på 19600 Nm och
har en draglängd på 25 mm om det nu
skulle säga dig någonting. Vi kan väl
istället påstå att denna nitpistol är 18V
batteridriven och kan ta upp till 6.4 mm
stålnitar. 6.4 mm är brutalt stora nitar om
du nu undrar. Detta är en monsterstark
maskin som verkar vara av schyst kvalitet då den bara fungerar utan krångel
vilket man inte direkt kan anklaga vissa
luftdrivna nitpistoler från Jula att göra.
Du vet väl att IDG:s bussar gör hembesök och att du kan boka ett sådant med
respektive säljare på www.idg-tools.se?

Den här pistolen tar de riktigt små men
samtidigt ända upp till 6,4 mm nitar.

Ska du nita de allta fetaste nitarna byter du en medföljande pinne inne i nitpistolen.

18 v Nitpistol 7995:- inkl. moms.
www.idg-tools.se för kontakt

Man måste säga att detta kit är komplett då det levereras med dubbla batterier och laddare.
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Ockelbo 380 JR

Grabbarna Diezel och Holger har turen
att ha Egon som farsa då man numera
har en Ockelbo 380 jr på gården. Diezel,
Holger & Egon låter för övrigt som en
bra filmtitel.

Människor
med spring i
benen som gör
verklighet av idéer är
våra favoriter. Att man
sedan väljer att bygga en
Ockelbo juniormaskin gör ju
bara saken bättre.

E

gon Karlsson från Vittangi minns
sin första snöskoter med delade
känslor. Med glädje då det inte är
fy skam att ha en Ockelbo 300 S från
1979, men samtidigt med viss besvikelse då polarna samtidigt susade omkring
på Phazer II, MXZ och Exciters. Men,
den hade mycket personlighet och faktiskt också en hög potential då den gick
att förbättra. Sommaren kom och när
kompisarna trädde på sig badbyxorna
så stängde Egon in sig i garaget och
byggde in en drivlina från en Lynx Cobra
Enduro i sin kära Ockelbo. Rotax 583an
som nu satt under huven på 300S:en
levererade mycket bra och maskinen
användes flitigt och visade sig samtidigt
vara en riktigt rolig vattenmaskin.
På så sätt föddes kärleken för Ockelbo och drömmen om en sportigare
Ockelbo 380 växte. Insikten började
sakta sjunka in att dessa maskiner inte
växer på träd så Egon bestämde sig för
att bygga en mini-Ockelbo till sina
barn den dagen han blev förälder. Då
Egon alltid haft svårighet att hålla byxorna uppe så tittade första sonen (Diezel)
fram redan när Egon fyllde 20 år vilket
i sin tur resulterade i att Ockelbo 380
byggandet kunde starta.

Försök nr1:
Egon som jobbar på en mek och svetsverkstad är inte den som är den och
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räds inte lite kvällsarbete då han började
bygge nummer ett.
-Då jag fyllde 20 år så började jag
bygga en mini-Ockelbo 300 mountain
maskin. Tunnel, bulkhead, boggie, styrning, framvagn och allt annat allt var
hemmabyggt. Men när hela chassiet var
ihopsatt så blev jag missnöjd med resultatet och projektet stannade av. Mattan
hade inga clips mot slidsen. Boggiegeometrin stämde inge vidare samtidigt som
själva storleken på skotern blev för stor.
Mycket större än dagens 200cc barnskotrar. Den blev också väldigt tung. Så
jag löste problemet på bästa sätt genom
att helt enkelt trycka ner hela bygget i
containern.
Stärkt av detta beslut gick jag istället
och köpte en minst sagt sliten Kittycat
så pojken skulle få ha något att köra
med på vintern. Minns Egon

försök nr2:
Med första försöket färskt i minnet så
höjde Egon blicken för att återigen ge
sig på ett nytt bygge. I samma veva hade
Egon återigen svårt att hålla byxorna
uppe med en son till som följd.
-Nu hade man fått en till son (Holger)
som skulle ärva storebror Diezels Kittycat. Men då Kittycaten var i så dåligt
skick utseendemässigt och maskinellt
så tänkte jag att jag skulle göra ytterligare ett försöka att bygga en ny mini-

Ockelbo? Naturligtvis en 380 som man
alltid har önskat sig. En Ockelbo 380
JR. Eftersom både inspiration, en sliten
Kittycat och lust infann sig samtidigt så
var det ju bara att sätta igång.

Kittycatförvandlingen .
-Jag började med att strippa ner hela Kittycaten så att jag bara hade chassiet på
arbetsbänken och sen började jag kolla
vilka möjligheter som fanns för att få någorlunda proportioner.
När jag hittat mina ungefärliga mått
som jag vill följa började jag först med
att bygga packlådan under dynan. Då
den var klar så började jag göra buken.
Den var inte speciellt svår att tillverka eftersom den skulle vara rak med en vinkel
i mitten som sluttar uppåt. Jag tillverkade
bukram och sen nitade jag fast en plastskiva på bukramen. sen plastade jag av
allting med glasfiber. Då buken var färdig så började det roliga, huven. Ja eller
roligt. Krångligt. Huven var väldigt trixig,
från första steget på formtillverkning
ända tills man fått färg på den innebär
en massa jobb med många olika moment. Medan när jag gjorde huvformen
stötte jag på svårigheter. Originaltanken
som har suttit ovanför motorn måste
placeras på annat ställe då volymen på
den nya huven är för liten. Sen hade det
inte sett bra ut med en tank på motorn
då jag ska såga upp huven för att efter-

likna en Ockelbo 380 sport. Jag löste
detta genom att bygga en rund tank av
ett rör i rostfritt stål som placeras mellan styrstången och dynan. Jag fick lov
att borra och sätta in en vaccumnippel
i vevhuset för att kunna koppla in en
bränslepump som ska förse den högre
belägna förgasaren med bränsle. Sen
förlänga styrstången då den nya huven
blev lite högre än den gamla. Då allting
runt huven och buken var klar så byggde
jag en bakbåge och stänklapp som sista
finesserna på chassiet. Ganska mycket
jobb men samtidigt väldigt roligt.

Motorn.
Motorn var i mycket dåligt skick och jag
beslöt mig för att öppna upp den för att
få en bild över hur illa det var ställt med
den.
Jag upptäckte väldigt snabbt att motorn skulle behöva både ny cylinder och
kolv, och som alltid spårade detta projekt ur ganska omgående.
Då man gärna har mer att åka med
men samtidigt sitter fast i en gammal slö
konstruktion med 60cc fläktkyld Suzuki
tvåtaktsmotor med väldigt låga porttider,
45mm slag, 41mm borr, spjällförgasare
och ett taskigt avgassystem, så hade vi
lite jobb framför oss. Jag mätte slaglängden, cc mellan pinnbultarna till cylinder
och topp och kolvbultsdiameter på originalstaken. Sen började jag söka trimkit

på mopedsidorna. Målet var minimum
65 kubik och jag hittade ett 70-kubiks
trimkit som var anpassat till en motor på
43 mm slag, men i övrigt uppfyllde den
alla kraven.
Hade jag räknat rätt så skulle kolven
gå 2 mm ovanför cylinderkanten men
så var inte fallet då kolven tillhörande
trimkitet hade ett kortare mått mellan
centrum på kolvbulten upp till kolvkrona
och ned till skjorta. Efter lite sökande hittade jag en kolv som skulle passa om jag
lyfte cylindern 2 mm. Det hela lirade och
och jag snidade till ett avgassystem som
passar fint innanför huven.
I dagsläget är skotern så gott som
klar. Det som återstår är fintuning av
motorn, höja boggien i bakkand då den
i nuvarande läge vaggar på framändan

av boggien, nita upp bukplasten, lacka
styret och styva upp styrstången.

Gör som Egon
Vi på SnowRider fullkomligt älskar byggen som det här och vi vill se mer av
denna vara. Gör som Egon och skicka
oss lite bilder och information om just
ditt bygge. Skulle det visa sig att Egon
också fortsättningsvis har svårt att hålla
byxorna uppe med fler barn som följd så
skulle det inte förvåna oss om han har
nya byggen på gång inom den närmsta
framtiden. Vi väntar med spänning.

Om man bortser från det
lite breda styret så ser
Egons Ockelbo 380 jr ganska proportionerlig ut.
Snyggt jobbat.

Alla älskar väl den oreanga Ockelbofärgen? Gör man det inte, så har man tyvärr
fel och bör genast rätta in sig i ledet.

Egon utgick ifrån en välanvänd Arctic
Cat Kittycat som sett sina bästa dagar.
Efter lite modifierande och omlackerig så
blev detta grunden till hans alldeles egna
Ockelbo 380 jr.

Motorn är ett kapitel för sig och är numera både renoverad och modifierad. En sista
finjustering återstår.

Personligen älskar jag dom där stunderna när man får provmontera en del man lagt en
massa timmar på. Här säkerställer Egon proportionerna.

Pipans utformning och funktion kräver lite extra arbete och Egon valde att göra detta moment rätt utan tanke på nerlagda timmar. Men så blev det fabriksbra också.

Momenten är många från idé, till plugg, till form, till färdig huv som sedermera också ska lackeras. Ett tidskrävande arbete som inte kan stressas på eller genvägas igenom.
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Arctic cat 800 Jaws i bänken!
Då var det dags att kolla vad en 2019 års Arctic Cat 800
ger med komplett Jaws avgassystem och PC5.

2

019 var första året för Arctics nya
Alpha och för er som inte är insatta så kan vi berätta att detta syftar
på den lite speciella boggikonstruktionen där man har en skena i mitten istället för två som brukligt. En konstruktion
som visat sig fungera ganska bra även
om viss uppdatering på infästningar
har tillkommit sen den introducerades.
2018 var första året för Arctics egna
nya C-TEC2 och den uppdaterades
framför allt gällande mjukvaran till 2019.
Vi bromsade en 2018 års C-TEC2 800
till dryga 143 hästar en kall dag när det
begav sig och nu när vi hade en 2019 i
bromsbänken så slår det mig att vi inte
kört denna och därmed inte riktigt har
koll på vad den ska ge original. Man ska
inte förutsätta saker och ting, men om vi
nu skulle göra det ändå så kan vi utgå
från att även denna motor levererar 143
hästar en kall dag. Just denna dag körde vi ett helt gäng med maskiner varav
några var i standardskick i något skede
vilket fick oss att inse att dagens varma
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väder runt nollan gjorde att maskinerna
kanske gav lite mindre effekt än brukligt
en kall vinterdag. Vi räknar lite baklänges
och ”killgissar” med miniräknarens hjälp
att denna motor idag bör ge runt 140
hästar i originalskick.

Effektvinsten
Maskinen i bänken är utrustad med en
Jawspipa med tillhörande ljuddämpare
samt en PowerCommander 5 med tillhörande Jawsmapp. Vi har alltså en maskin
som har alla klockor och visslor man kan
ha gällande avgassystem och bränsletillförsel. Vi har faktiskt ingen som helst
aning om vad detta effektpaket ska tillföra de original 140 hästarna denna dag
men kikar vi runt lite vad som utlovas
så är det 13 extra hästar vid 8200 varv
(alltså samma peakvarv som original)
som man säljer och en stor effetkvinst
vid lägre varvtal. Vi vet sedan länge att
ingen tillverkare lämnar så många gömda hästkrafter vid samma varvtal och att

trimmaren ofta hittar de extra hästarna
vid ett högre varvtal.

Övertäckt pipa
Vi körde maskinen ett antal gånger och
har extrem koll på motortemperaturen.
Vi testar lite olika temperaturer då vi vet
sedan tidigare att just denna motor inte
gillar att köras för varm. Vi testar också
i vanlig ordning att täcka över pipan så
att den tillåts bli lite extra varm. Efter ett
antal körningar så kommer vi fram till att
detta kit, just denna dag låter denna motor leverera dryga 145 hästar vid 8500
varv.
Vissa körningar visade mindre och
ingen visade mer så då vet ni ganska
precis vad detta kit ger just denna dag.
Att den ska ge några hästar mer vid lite
kallare väder tvivlar vi inte det minsta på
men räkna då med någon enstaka kuse.

Just denn
ad
ett fullsys ag gav den här m
askinen 1
tem från
45 hästar
Jaws och
med
PC5 med
tillhörand
e mapp.

Erik och Affe i diskussion angående allt gällande bromsningens förfarande och olika scenarion om vad och varför. En sak är säker och det är att dessa siffror denna bänk levererar är så nära sanningen man kan komma. Ofta så överensstämmer de sällan med trimtillbehörstillverkarnas egna uppgifter vilken är ganska intressant men samtidigt logiskt.
Idag är det svårt att tillverka exempelvis en pipa som ger överraskande mycket hästkrafter eftersom motortillverkaren har extrema resurser om vi jämför med en trimtillverkare.
Det vore både underligt och skumt om självaste motortillverkaren lämnat en bit effekt orörd för vem som helst att ta fram med en egen pipa.
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YAMAHA STORE SÄLEN

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

Store
Yamaha
Verkstad
hyrning
Skoterut
fari
Skotersa

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.

”Enli
erfaren
en tuffa
oftas
bättre

Vi ses på fjället!

www.leonarden.se - 0280-260 65
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• Avgasutsug
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Vi samarbetar med
DÄCKOMLÄGGARE

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

59.900:-

www.yngvessonsmaskin.se

Summit Turbo Stage 1,2

Den nya mappen kör man
in genom diagnostikuttaget.
Smart och enkelt.

I mina ögon så ﬁnns det inte en mer överﬂödig och onödig maskin än en
Summit Turbo för oss som bor på havsnivå. Eller har jag fel?

N

är BRP presenterade sin nya
tvåtaktsturbo 850 så jublade vi.
Det var ett sånt där hallejujamoment eller vad man nu ska kalla det. Men
det räckte med att vi läste lite längre ner
i pressreleasen för att inse att denna
skapelse aldrig skulle leverera mer effekt än en standard 850 utan turbo på
havsnivå. Vilket bottennapp. Högre upp
så skulle man använda sig av den konstgjorda andningen en turbo kan bistå
med men bara för att se till att de cirka
160+ hästarna fortfarande var vakna i
den tunnare och syrefattigare luften de
högsta topparna bjuder på.
Vi på havsnivå förväntades alltså att
köpa en betydligt dyrare turboutrustad
maskin som inte levererar mer hästar än
en utan turbo.
Själva ekvationen går ju inte direkt
ihop vad det gäller logik, hästkrafter och
pengar. Varför i hela friden skulle jag vilja
köpa en turbomaskin som inte levererar
mer effekt där jag ska köra? Som att
köpa sprit utan alkohol, läsk utan kolsyra
eller betala extra för en bulle som redan
är uppäten.
Visst ryktades det om diverse mapp60

ningar och mirakelkurer som skulle lura
Turbo 850:n att den egentligen befann
sig högre upp och därmed skulle kunna
ge en sisådär 25% mer effekt eller närmare 50 mer hästar än original.
Om någon nu skulle lyckas med
konststycket att kringgå alla vallgravar,
säkerhetsåtgärder, hängslen och livremmar Rotax bakat in i styrsystemet med
baktanken att ingen ska kunna fippla och
lura systemet att börja leverera effekt på
havsnivå. Och hur skulle en sån mapp
eller kit se ut? Skulle man behöva sänka
kompressionen? Köra på racesoppa?
Eller helt enkelt nöja sig med en ytterst
blygsam effektökning?
Frågorna är många och det var tydligen inte bara och bara att trolla fram en
map som fungerade klockrent.
Det är först nu som vi lyckats få fram
en inkörd 850 turbo med Bikemans map
eller mappar då vi faktiskt ska prova två
stycken.
Vi har sett klipp på nätet där man kört
påstådda 30+ hk kit på denna motor på
havsnivå vilket imponerar om detta skulle stämma. 30+ hästar skulle helt plötsligt ge en Summit Turbo ett existensbe-

rättigande i Sverige då vi gillar alla slags
snöskotrar som går bättre än original.

Bromsning
Denna gång har vi besök av Patrik Lövdahl från SMP och Summit-Turboägare
Simon Kummu som både inhandlat maskin och uppgradering från Bikeman via
Patrik Lövdahl och Swedish Mountain
Products. Eftersom jag ligger hemma i
soffan med ett ballongliknande knä (åldersrelaterad skada enligt doktorn, fan
ta honom) så skriver jag denna artikel
med telefonen i ena örat och datorn i
grenen eftersom knät ligger i högläge.
Det är kallt väder med högtryck i Pålmark där MCX och Erik Marklund har
sitt högkvarter vilket brukar resultera i
att motorerna i bromsbänken kan vara
lite extra glada trots att bänken ska
kompensera för detta väder. Bromsbänken kompenserar som den ska men vi
har sett vissa avvikelser i effektsiffrorna
ändå och försöker därför alltid att bromsa alla skotrar vi ska jämföra under en
och samma dag för att alla maskiner ska
få uppleva samma förhållanden. Simons
Turbo 850 gav idag sina förväntade 164

hästar vid 0 bars laddtryck vilket vi redan
misstänkte att den skulle göra och vi fick
samtidigt en bekräftat att allting stod rätt
till med den inkörda och helt standard
Summit 850 Turbon. En sak till. I bensintanken på denna skoter har man helt
vanlig macksoppa.

Steg 1
Det var nu dags att skicka in map nummer ett, som enligt uppgift ”bara” ska ge
10 hk men som samtidigt är mer än de
flesta pipor ens är i närheten av att erbjuda i verkligheten. Vi ska alltså köra steg
1, 2, under denna eftermiddag och skillnaden mellan dessa två ska endast vara
ettor och nollor eftersom ingen hårdvara
byts ut över huvud taget. Skillnaden
mellan standard, steg 1 och 2 handlar
troligen om laddtryck och möjligen tändningsändringar utan att spekulera för
mycket om detta. Vi vet ju faktiskt inte
vad Bikeman har ändrat i sina mappar
och vad som skiljer dessa åt och spekulerar därför inte. Men, vanligtvis är
det bränsle, tändning och laddtryck som
ändras för att få ut mer effekt ur en överladdad motor utan att röra själva motorn.

Patrik Lövdahl på SM
P höll telefonkontakt
med
Bikeman Performan
ce under dagen för
att reda ut
en del buggar somstä
llde till det. Det är ju
också
Patrik ni ska snacka
med om ni är sugen
på lite mer
hästar i er turbo Ski-D
oo.

Att heta sidan håller tätt hela vägen in i turbon är lika viktigt som att kalla trycksidan är tät. Något att tänka på för er som har en
gammal tvåtaktsturbomaskin (Nallgård).

Vi vet sedan tidigare att BRP:s motorer inte är speciellt känsliga för sin arbetstemperatur utan levererar sin utlovade effekt över ett brett värmeregister där
motorn både kan vara lite kall och lite för
varm. Trots detta så håller vi stenkoll på
motortemperaturen för att alla körningar
i bromsbänken ska vara så rättvisa som
möjligt. Okej, dags för steg 1. Vi varmkör motorn lite och kollar arbetstempen
och låter sedan motorn varva upp kontrollerat av bänken. Bromsbänken visar
nu faktiskt 172 hk vid 0,09 bar vilket får
oss att helt plötsligt tro att det här kommer att fungera.

Steg 2
Patrik halar fram datorn och skickar in
den nya mappen via original diagnostikuttag och det hela tar inte speciellt lång
tid. Nu har alltså snöskoterns dator/insprutningssystem/styrsystem fått andra
order och därmed förutsättningar för hur
den ska agera vilket som sagt kan betyda högre laddtryck och eventuellt högre
tändning, men också lägre tändning för
att förhindra spikningar det högre laddtrycket kan framkalla. Vi vet ju inte som

Det fina med Bikemans trim är att man inte behöver byta ut någon hårdvara och att man därför behåller originalljuddämparen.
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sagt. Motorn kanske också behöver mer
bensin, vad vet jag. Allt beroende på
hur Bikemans tekniker uppfattat situationen och tacklat de problem de stött
på under mappningens gång. Vi vet ju
inte heller hur mycket man kan ändra i
systemet och om man är hämmad i åtkomsten någonstans. Oavsett så gillade
snöskotern steg 2 eftersom bänken nu
visade 189 hk vid 0,19 bar vilket är ett
fantastiskt bra resultat och någonting
som verkligen känns och gör skillnad. Vi
körde detta steg flera gånger i bänken
med olika effektresultat vilket får oss
att känna en viss osäkerhetskänsla gällande själva repeterbarheten. Det blir lite
olika effekt vid varje bromsning och vi
har en känsla av att styrsystemet protesterar lite. Kan vi här vara uppe och nosa
i vad hårdvaran klarar av? Vi kan fråga
oss om originalbränslesystemets kapacitet slutar här? Vi vet inte. Just detta
protesterande kan vara anledningen till
att steg 3 och 4 inte riktigt lirar.

Du kan vara helt lugn för att denna motor är extremt välbevakad och att det inte är lättlurad. Den har troligen massor av försvarsmekanismer som ska förhindra klåfingriga trimmare att lura den.

Steg 3
Steg tre innebär såklart en större möjlighet för mer effekt om man ska tro på
reklamen, och just nu är jag villig att tro
vad som helst. Men här tar det stopp för
tillfället då någonting slår bakut. Om vi
ska spekulera så kan det troligen vara
mjukvaran som protesterar och det
känns som att någonting inte riktigt är
som det ska. Eller så är det helt enkelt
slut på bränslesidans kapacitet? Varför skulle Rotax överdimensionera sitt
bränslesystem på en motor som endast
är ämnad att lämna dryga 165 hästar i
alla lägen? Den ska ju inte lämna 200
hästar vid något tillfälle i det utförande
som den säljs? Vi kan alltså inte riktigt
utvärdera steg 3 och 4 utan lämnar
dessa därhän. Vi kanske får tillfälle att
testa dessa steg lite längre fram. Som
det ser ut just nu så känns det som att ni
får nöja er med de två första stegen och
därmed närapå 190 kusar som mest.
Såklart så har vi ju ingen som helst aning
om tillförlitlighet i fält och så vidare med
det vet ju ni sedan tidigare att man trimmar på egen risk och att det antingen
kan hålla hur bra som helst, eller inte.
Oavsett så verkar det som att Bikeman är en lösning på spåret och är du
sugen på ett inköp kan det ju vara läge
att kolla av med Patrik på SMP om pris
och eventuellt uppdaterade mappar gällande de olika stegen. Turbo och tvåtakt
är ju trots allt riktigt häftigt.
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Ingen hårdvara behövs påstod vi. Ändå ser vi en tryckslang
med Bikemanloggan på. Denna har man troligen bytt för att få
en utgång för blow off ventilen som inte behövs.

I vanlig ordning så har vi bultat fast den aktuella snöskotern i
bromsbänken hos MCX med Erík Marklund bakom spakarna.

Alf Sundström är alltid killen som under alla år har varit vår tekniska guru tillsammans med Erik Marklund. Tillsammans är dessa
två extremt kunniga och de skulle utan tvekan kunna skicka en raket till månen med rätt finansiering bakom sig. Detta faktum gör
mysteriet att de inte kan äta hamburgare utan kniv och gaffel till en olöslig gåta. Jag har bevittnat spektaklet när det serverades
Skrovmål utan vare sig kniv eller gaffel en gång, och jag kan säga att det inte var mycket mat dessa gossar fick i sig då. Hälften innanför tröjan, resten i knät. Som sagt. Ett mysterium.

SMP-Patrik och skoterägaren Simon Kummu tar igen sig med lite Netflix mellan bromsningarna. Du ska veta att det tar på psyket att köra bromsbänk en hel dag eftersom
det är en bergochdalbana utan dess like med både med och motgång. En vis man
påstod att bromsbänkskörning är som att bli avsugen av svärmor. Spännande och
läskigt på samma gång.

Affe tog ledigt från Försvarsmakten idag snäll som han är. Själv låg man i soffan med
datorn och telefon i högsta hugg för att hålla sig uppdaterad om alla bromsningar.

Alla sätt är bra utom de dåliga. Vi brukar använda oss av tekniken, spola vatten, vänta
tills den svalnat och lite snö. Allt för att snöskoterns kylarvatten ska ha en lämplig temperatur mellan de korta svepen vi kör.

Återigen. Att få ut avgaserna ur lokalen är a och o. Detta tjocka rör hindrar ej avgaserna det minsta. Släpp den tanken. Vi har testat. Lita på oss.

63

64

Sammanfattning från Affe

Vi misstänkte redan från
början att det skulle bli svårt
att pressa ut de där högsta
effektsiffrorna utan någon
hårdvaruuppdatering på
Summt-Turbon. Men vad är
det som protesterar?
Effekthöjning av Rotax 850
turbo,
Vi tillbringade närmare en arbetsdag
hos MCXpress och körde en mängd
repor i bromsbänken med Ski-doos nya
850 turbo och det var mycket intressant.
Motorn kördes först original sedan
med ny mjukvara som skulle öka effekten med 10 hästkrafter i fyra steg vilket
i det högsta läget skulle ge en total ökning av 40 hästkrafter. Tyvärr vara det
något som inte riktigt stämde denna dag
och vi vet inte i dagsläget vad problemet berodde på. De första två stegen
fungerade korrekt (med viss reservation
för steg 2) och motorn levererade först
ca 10 hästar och sedan runt 20 med
det andra steget vilket väl motsvarade
vad leverantören av mjukvaran påstod
men sen blev det stopp. Steg tre och
fyra resulterade enbart i samma prestanda som steg ett och det var med all

säkerhet något som inte stämde, vi vet
bara inte vad. Exakt vad som förändras
i mjukvaran vet knappast någon frånsett de som utvecklat denna men när
man ökar effekten på en turbomotor det
justering av laddtryck, bränslemängd,
tändtidpunkt samt borttagande av säkerhetssystem som gäller. Utan information
om vad som är utfört kan man enbart
gissa vad som är förändrat men det vi
med säkerhet vet är att laddtrycket höjdes vilket är en grundförutsättning för att
motoreffekten skulle öka. Frågan är då
hur högt laddtryck denna motor kan ha
vid havsnivå?

Världens
första
fabriksbyggda tvåtaktsturbo
Det var en ganska stor nyhet när vi för
snart ett år sedan fick höra att nu fanns
det en original tvåtaktsturbo som 2021
årsmodell att köpa. Under mitten på
90-talet förekom det en enorm ryktesspridning gällande att en turboskoter
skulle komma ut på marknaden och
många trodde att Yamaha skulle vara
först. Nu blev det inte så men 25 år
senare har alltså Ski-Doo lyckats med
att bygga denna ytterst efterlängtade
maskin. Nu är detta troligtvis en betydligt större nyhet i Nordamerika eftersom
motorn inte ger högre prestanda än en

utan turbo på havsninvå, det är först
på högre höjd som den börjar arbeta.
Så kör du på 2500möh är detta en kanonskoter men på knappa 500möh är
skillnaden mot en vanlig 850 i princip
försumbar. Ändå har en många här
hemma valt att köpa denna dyra maskin
och förklaringen är att många från början
räknat ut att om turbon har kapacitet att
leverera nog med luft till motorn på riktigt hög höjd kan man nog lura den att
göra samma sak på havsnivå. Den har
helt enkelt potential för att ge upp mot
40 hästkrafter extra här hos oss då den
gör exakt det på 2500 meter över havet.
Då kommer följdfrågan, är den övriga
hårdvaran anpassad för den effekten?
Det blir faktiskt inte riktigt samma sak
att behålla 165 hästkrafter oavsett altitud som att öka maxeffekten till 200 hk
på havsnivå även om just turbon utför
ett likartat arbete. Det krävs nämligen
att dels bränslesystemet kan leverera
den ökade mängd som behövs samt att
förbränningsrummets design och volym
fungerar när man ökar totaltrycket. Vi
hade tyvärr ingen möjlighet att undersöka bränslesystemets kapacitet men
företaget som levererade mjukvaran har
med all säkerhet redan utfört alla nödvändiga mätningar när de olika trimstegen utvecklades. Vi får därför förutsätta

att det finns bränsleflöde nog för 40
hästkrafter mer än standard då mjukvaran annars inte skulle fungera utan att
även hårdvara byts ut. Vilken bränsletyp
som behövs för 40 extra på havsnivå är
vi inte heller säkra på men under våra
tester gällande steg 3-4 använde vi 110
oktan för att vara helt säkra på att våra
problem inte berodde på att motorns
säkerhetssystem upptäckte detonationer men vi fick trots det inte motorn att
fungera som utlovat. Några mekaniska
problem visade sig inte trots mängder
av testrepor, med original programvara
gav motorn samma effekt efter en dag i
bänken som när vi började.
Så något motorhaveri var det inte frågan om och när vi vet mer om hur man
får ut 40 extra hästkrafter ur Rotax 850
turbo så återkommer vi.
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Stort utbud
med snabba leveranser
Certiﬁerad återförsäljare
och verkstad
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Välkommen in till oss!
kundservice@skoterochmotor.se - Tel. 0680-220 23
www.skoterochmotor.se
©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

Stort lager på
utbytescylindrar
och vevaxlar

Komplett verkstad för alla ändamål!

0640-45117 ytterockeproduction.com

0684-294 50

motorfritid.com

ATV
SKOTER
TILLBEHÖR & VERKSTAD

Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:
Se till att både du och hela
familjen har förarbevis, då får
alla köra skoter och ha kul.
Dessutom lär du dig en massa
nyttigheter som både har med
säkerhet och många andra
praktiska aspekter att göra.
Och du - våra kurser är kända
för att vara riktigt skojiga
också. Anmäl dig bums innan
platserna tar slut!

MORA/ORSA & LOFSDALEN

Se alla vårens kursdatum på snowrider.se

Nästa nummer av
Snowrider i
Butik 16 Mars

Gör som 26426 skoteråkare.
Följ oss på:

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

Gör som 21647 skoteråkare.
Följ oss på:

POSTTIDNING B

SnowRider, Sågbacksvägen 8, 792 91 Mora

svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se

Älskar du
snöskoter har vi
något gemensamt
På Svedea försäkrar vi inte allt men det vi försäkrar är vi riktigt bra på. Som snöskoter. Därför är vi ledande på
försäkring för moderna snöskotrar och partner till samtliga stora snöskotermärken i Sverige. Att vi kan vår sak
kan de kunder som drabbats av en skada intyga. Hela 9 av 10 ger oss högsta betyg. Så jämför oss gärna och fundera på om du också borde bli en av oss. Stolt försäkringspartner till: Lynx, Ski-doo, Arctic Cat, Yamaha & Polaris.

