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TEXT: STEBN FRISK
Körde sin första snöskoter redan 196e. En
grön Rusch R1 gjorde så starK intryck att
han fortfarande håller greppet om ämnet
snöskoter. FOTTO: STEFAN FRTSK

ATPINA

retagare. Hans klingande västkust-
mål avslöjar att han inte är född
på orten. Johan sköter en vessel-
trafikverksamhet i området, från
början med äldre maskrner som
snövessla och bandvagn, men kom
i kontakt med Alpina Sherpa via
en norsk agent när han sökte nya
maskiner till firman. Han upptäckte
maskinens kapacitet men insåg
också att det skulle bli för dyrt att
gå via den norske representanten.
Han tog helt sonika och åkte ner
till fabriken i ltalien, beställde ett
par maskiner och gjorde ett så
pass stort intryck på italienarna att
han blev svensk generalagent för
Alpina på kuppen! Nu kunde han
köpa sina maskiner till rätt pris och
även tjäna lite pengar på att skryta
över maskinerna.

Stort miljöansvar
En starkt bidragande orsak till att
Johan sökte nya maskiner till sin
verksamhet var att snövesslan
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ohan Forssdn kom till Härjedalen
och Tänndalen 2001, först som
säsongsarbetare, för att senare
bli bofast i byn och egen fö-

hade för många år på nacken och att
det började bli svårt att hitta reservdelar
till den. Sedan drog den gamla band-

Mon för en bro uppfottning ov hur stor moskinen verkti-
gen ör nör Johon stdr bredvid sin Sheroo.
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vagnen på tok för mycket bränsle. Med
Alpina fick han modern motorteknik och
en betydligt rimligare bränsleekonomi.

Han nämner ordet miljöansvar
som ett nyckelord i sitt val av
maskiner.
Firman Tracksystem finns både i

Sverige och i Norge. Man söker
förresten just nu återförsäljare här
i Sverige. Det går inte att undgå
att lägga märke till de här stora,
blåa maskinerna. Johans hus lig-
ger alldeles intill Rörosvägen och
det är inte alltför sällan som folk
stannar till och tar kort på de blåa
maskinerna.

Bilmotor under huven
Alpina Sherpa är en blandning
av pistmaskin och större dub-
belbandad arbetssnöskoter. Den
används i huvudsak för prepare-
ring av slalombackar, skidspår
och skoterleder men även för
persontransport.
Tittar man på Alpina Sherpa som
maskin upptäcker man att det
sitter en bilmotor under huven.
Det är en 1, 6 liters Ford Focus
bensinmotor som producerar 115
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hk. Den går väldigt tyst och vibrations-
fritt. På den här maskinen kliver man
verkligen upp och väl på förarplatsen
upptäcker man att det är ett hederligt
vridgashandtag till höger på styret. På

en vanlig pistmaskin har man hytt men
här sitter man ute i det fria. För att ge

föraren en så dräglig arbetsmiljö som
möjligt blåser det varm luft frän motor
mot föraren som också har tillgång till
eluppvärmd sittdyna och styrhandtag.
Att det är en stor maskin märks också
oå drivbandens format. Här är det
dubbla 50 cm mattor med längden 397
cm som gäller. Kamhöjden på 32 mm
skäms inte heller för sig. Detta ger god
dragförmåga och framkomlighet. Torr-
vikten på 590 kg gör att Sherpa klassas
som lätt terrängvagn här i Sverige.
Transmissionen är ett variatorsystem
i kombination med en växellåda. Här
fi nns hö#åglbackväxel samt neutral-
läge. Bränsletanken på 45 liter ger god
räckvidd för en lång arbetsdag, Alpina
maskinen är förvånansvärt lättkörd. Styr-
ningen går lätt och coromantskenorna
under skidorna biter bra oå isen, Det är
nästan så att man önskade sig några
dubbar i drivbanden för bättre fäste med
bakänden på isen. Ger man fullgas och
låter motorn varva ut når man relativt
snabbt toppfarten på drygt 80 kml
tim . I de hastigheterna märker man att
Sherpa inte har den bästa fjädringen
utan den trivs bäst i lugnare tempo och
med stora laster bakom. Man måste
ändå imponeras av hur smidig Sherpan
är.

Mängder med tillbehör
Ingen maskin är bättre än sina praktiska

tillbehör. Johan har sett till att det finns
ryggstöd, targabåge med blixtljus,
vinsch och 3-sits kit som tillbehör till
Sherpan. Sedan finns det mängder med
spårprepareringsutrustningar, kälkar i

olika storlekar och för olika ändamå|,
saltspridningsutrustning och SRK (Safe

Rescue Kit)för att hämta igen skadade
0ers0ner.

Priset för en Alpina Sherpa 1,6 L VCT

16 Valve är 250 000 SEK+moms men
det finns ett paketpris för basmaskin,
personkälke och spårläggare som ham-
nar runt 350 000 SEK+moms,
Johan jobbar nu för att fjällanläggning-
arna i Sverige (och Norge) skall få upp
ögonen ordentligt för Alpina Sherpa. Vill

ni komma i kontakt med Johan gå in på

www.tracksystem.se.
stefan.frisk@skoter. se
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Förorptotsen pö
Alpinon ser ut
sö hör. Det ör en
upplevelse ott sitto
och köro den.
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Service & Försäljning & Reservdelar

"Alpina maskinen är förvånansvärt lätt-
körd. Styrningen går lätt och coromant-
skenorna under skidorna biter bra på
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Den hör synen
möter ofto trofi-
konterno [öngs
fjöttvögen mot
Norge
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