
Checklista försäsong

☐ 1. Variatorer
Börja med att göra rent variatorerna, gärna med hjälp av tryckluft för att blåsa bort damm. Om remmen 
fortfarande sitter kvar sedan förra säsongen tar du loss den nu. Gör rent variatorskivorna med någon typ av 
slipduk för att få bort gummirester. Rengör sedan skivorna med aceton eller någon typ av sprit.
Inspektera remmen och återmontera om den är fin. Annars tar du den som reservrem och monterar en ny. 
Kontrollera remmens spänning enligt instruktionsboken.

☐ 2. Batteri?
Om din skoter har ett batteri är det hög tid att koppla upp det mot en batteriladdare!

☐ 3. Matta
Ser mattan ut att gå rakt? Kolla avståndet mellan klackarna på mattan och slidsen. Är det snett så justerar du 
det enligt instruktionsboken samtidigt som du kontrollerar att spänningen blir riktig. Här bör man hissa upp 
skotern bak så att man kan köra runt mattan.
Passa även på att inspektera mattan efter skador, det är nu det finns tid att byta matta om den är för skadad 
inte när snön kommit!

☐ 4. Slides & mattclips
När skotern ändå är upplyft bak passar du på att inspektera hur mycket det är kvar av slidsen. Kolla även att 
alla mattclips sitter kvar.

☐ 5. Boggihjul & lager
Försök rucka och snurra på alla boggihjul. Verkar något lager eller hjul dåligt byt ut det.

☐ 6. Boggi
Passa även på att kolla hela boggin, är balatremmen hel, dämpare, skenor och stag. Spruta in fett i alla nip-
plar tills gammal fett kommit ut. Använd ett fett som klarar kyla. Finns det nipplar i framvagnen smörjer du 
även dem.

☐ 7. Skidor
Lyft skidorna och kolla hur mycket det är kvar av styrstålen. Kolla även efter skador på skidorna samt toe in/
out, justera efter instruktionsboken.

☐ 8. Kedja
Kolla kedjespänningen genom att låsa parkeringsbromsen och rucka sekundärvariatorn från sida till sida. 
Här ska det finnas ett spel på runt 1 cm. Är det för mycket aller för lite kolla instruktionsboken och spänn 
därefter. Bytte du inte kedjehusoljan när du ställde undan skotern kanske det är dags nu!

☐ 9. Vätskor
Ta en titt på att alla vätskor är påfyllda till max enligt instruktionsboken, främst kylarvätska och olja.

☐ 10. Skönhet!
Nu är det även dags att tvätta av och putsa upp din älskling innan vintern!


