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Han ger bästa råden för ATV-köpet
Motorstyrka är ett annat viktigt val. Det finns starka
modeller som är på 1 000 kubik. Men det är onödigt, enligt
Per Johansson. Dels ökar olycksrisken, dels finns det en
gräns för hur mycket effekt man kan få ned i backen.
– Jag tror att många köper för stora maskiner. 500 kubik
är det optimala, inte för stort och inte för litet och det orkar alltid dra.
Som köpare av ATV måste man också bestämma sig för
om man ska registrera fordonet som terränghjuling eller
traktor.
Traktorregistrering krävs för att man ska få köra på allmän väg. Men det behövs inte för att bara köra i jord- och
skogsbruket och köra från ena skiftet till det andra.
Per Johansson tycker inte att man ska traktorregistrera
sin ATV. Dels för att de inte är gjorda för att köra på väg,
dels för att en ATV ska tåla stryk.
– Det hakar i kvistar och grenar och då går lysen och
backspeglar sönder. Vilket man får hålla på och reparera,
säger han.
– I vissa fall är det jättebra, men de som har sitt bonderi
och kör på sina åkrar och i sin skog har inget behov av det.

Vilket fordon ska man egentligen välja i skogen? ATV,
UTV, traktor eller mindre skogsmaskin?
För ATV-utbildaren och skogsbonden Per Johansson norr
om Åseda är det självklara valet en fyrhjuling på 500 kubik
som inte är traktorregistrerad.
Överallt på de 90 hektaren har Per Johansson lagt ut
körslingor och övningsområden. Där låter han grupper
nöjesköra eller ta förarbevis i säker körning. Ett förarbevis
som han för övrigt anser att även självverksamma ska ha.
– Köper du en maskin där du lyfter momsen har du ett
företag och då ska du ha förarbevis. Du kör åt ditt företag,
säger han.
För skogsbonden som söker ett fordon till enklare skogsarbete rekommenderar Per Johansson ATV. UTV är inte
tillräckligt smidigt. Och mindre skogsmaskiner är inte tillräckligt mångsidiga. Dagens traktorer är för stora, för dyra
och drar mycket bränsle.
– Jag är jätteförtjust i ATV, jag använder dem varje dag
och kör många hundra timmar om året både i event, jakt,
skogs- och jordbruk, säger Per Johansson.
Den som vill köpa ATV måste göra några olika val. Till
exempel om maskinen ska ha stel eller delad bakaxel. Delad
bakaxel ger bättre komfort vid körning i skogen, stel bakaxel kan vara en fördel när man har tung vagn. När maskinen trycks ned minskar markfrigången med delad bakaxel.
– Vi vill ha så hög markfrigång som vi bara kan.
Ett annat val är fyra eller sex hjul. En sexhjuling kan lasta mer, men är mer svårmanövrerad i fält.
– Ska du bara köra rakt fram i en linjegata är en sexhjuling fantastiskt bra. Men nu finns det vagnar med drivning
på så man behöver inte vara rädd för att inte kunna ta sig
fram med fyrhjuling, säger han.

Torbjörn Esping

ATL TV
Per Johansson ger
sina bästa råd.
Klicka här eller scanna
QR-koden.
Per Johansson, skogsbonde och ATV-expert norr om
Åseda i Småland.
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Outlander 570 under lupp
Skön värme i handtagen. Men problem i uppförs
backen. Det upplevde ATLs ATV-expert Per Johans
son när han testade Can-ams Outlander 570.

Can-Am Outlander XU 570
Motor: Åttaventilers SOHC Rotax V-Twin

Kanadensiska Can-am har en imponerande line-up, för arbete finns modeller från 450 upp till 1 000 kubik, plus side-by-side och sexhjulingar.
Men den Outlander 570 med V-twinmotor och måttliga
48 hästkrafter, som vi provkört, fungerar bra för både arbete och fritid.
Den vanliga hög- och lågväxeln är kompletterad med ett
elektriskt sport- och workläge, vilket Per Johansson lärt sig
uppskatta när han haft maskinen på prov hemma på skogsgården norr om Åseda.
– Det är ganska stor skillnad, när man stryper den i arbetsläget är den fortfarande stark, men inte så rapp. Men
just när vi är ute i skogen med vagnar så kan den nog passa
väldigt bra, säger han.
– Och när det är rekreationskörning så kan vi trycka på
sportläget, det tyckte jag var jättebra.
Han har dock haft lite problem med att den vanliga spaken till hög- , låg- och backväxel.
– Jag har upplevt den som lite kinkig ibland. När man
har kommit uppför eller nedför har det varit lite svårt att få
i växlarna.
En plump i protokollet var att det under provkörningen
hände något märkligt vid start i uppförsbacke.
– Den kom inte riktigt igång, det kändes som att den slirade på remmen, det kom lite blårök av den, berättar Per
Johansson, som aldrig upplevt något liknande med en variatormaskin.
ATLs ATV-expert tycker att Can-am Outlander 570
passar till både arbete och fritid.
FOTO: TORBJÖRN ESPING
– Vi har testat dem i alla möjliga lutningar innan, men
just den här hände det med.
➜
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Volym: 570 cm3
Effekt: 48 hk
Bränslevolym: 20,5 L
Styrning: Trestegsservostyrning (DPS)
Fjädring fram: Dubbla a-armar, 22,9 cm fjädringsväg
Fjädring bak: TTI-fjädring 22,4 cm fjädringsväg
Mått och vikt:
Längd: 2 210 mm
Bredd: 1 168 mm
Höjd: 1 240 mm
Hjulbas: 1 295 mm
Markfrigång: 292 mm
Vikt: 319 kg
Maxlast fram: 54 kg
Maxlast bak: 109 kg
Dragkapacitet: 590 kg

Pris
Från 81 520 kronor, ex moms, terrängregistrerad.
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➜ Variatormaskiner kan ge upphov till störande motorbuller när man kör i vanlig marschfart med onödigt högt varv.
Men Outlanderns CVT är bra.
– Jag upplever inte ljudvolymen så jättehög. Det har varit
ett problem med andra maskiner.
På minussidan i övrigt är backspeglarna på traktorregisterade maskiner, som är så trångt placerade att en fullvuxen karl inte ser annat än sin egen jacka i backspeglarna.
Och så saknar Per Johansson en höger handbroms, och
skydd för damasker och drivaxlar.
– Det tycker jag är synd, det borde man ha på en arbetsmaskin, för får vi ett hål på en damask så har vi lite arbete
framför oss.
Per Johansson ifrågasätter också varför hasplåten inte är
av metall utan av plast.
– Jag är lite rädd att det kan spricka på vintern när det
blir kallt.
Både bukskydd av metall och andra skydd går dock att
köpa till. Det finns mycket utrustning av välja till när man
köper en Can-am, vilket göra att priset stiger.
På plussidan framhåller Per Johansson det stora lastfacket på 11 liter som är integrerad i bakvagnen, den bra utskjutna dragkroken och den fantastiska belysningen på 70
watt.
– Den är nog den bästa av allihopa vi har provat, den
funkar jättebra.
Bensintanken är bäst i klassen för arbetsmaskiner, över
20 liter går i. Kanadensaren tar också tyngre last på pakethållarna bak och fram än konkurrenterna.
Och så har Can-am en skön detalj så här på vintern. Värme i handtag, och tumgasen.
– Tummen och händerna är lite utsatta, kan man då få
den med både tumvärme och handtagsvärme så är det fantastiskt. En del kommer till och med sittdynevärme, det är
skönt att den alltid är torr när man sätter sig.
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Plus
Stort förvaringsfack
Can-am Outlander 570 har ett stort lastfack.
FOTO: TORBJÖRN ESPING

Stor bensintank
Bra maxlast

Minus
Metallbukskydd är tillval
Avsaknad av handbroms på högersidan
Skydd för damasker är tillval

ATL TV
Så bra är den.
Värme i handtagen och i tumgasen uppskattas när det är
kallt på vintern.
FOTO: TORBJÖRN ESPING

Torbjörn Esping
010-184 40 97 red@atl.nu
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Imponerande balans gör intryck
Polaris nya 1 000-kubikare, Sportsman XP 1 000 S,
gör ordentligt intryck på ATLs ATV-expert Per Jo
hansson.
– Det är bland det häftigaste man kan köpa, säger
han.

Polaris Sportsman XP 1 000 S
Motor: Vätskekyld 2-cyl, 4-takt SOHC
Cylindervolym: 952 CC
Effekt: 90 hk

Med sin stora tvåcylindriga motor finns mer än tillräckligt
med i effekt i fyrhjulingen. De 90 hästkrafterna är farligt
många, enligt Per Johansson, som provkört maskinen hemma i skogen under ett par veckor.
– Det är ingen nybörjarmaskin det här, har man inte
kört fyrhjuling innan ska man inte ge sig på en så här stor
maskin, säger han.
– Ger du fel gas och för mycket gas vid fel tillfälle, då kan
vad som helst hända.
Inom hög och lågväxel finns tre effektlägen, vilket i
praktiken ger variatorn sex områden att jobba inom. Vilket
minskar risken för att maskinen ska stegra sig eller välta
när man arbetar.
Amerikanaren bygger på chassit från de lite bredare sidebyside-maskinerna. Bredden och längden på sportmaskinen är 20 centimeter mer än på arbetsmaskinen, en
hjulsbredd mer än vanligt. Det ger en suverän balans. Inte
Per Johansson är imponerad av balansen på Polaris
Sportsman XP 1000 S.
FOTO: TORBJÖRN ESPING
minst med de stora fjädrarna med över 35 centimeters
fjädringsväg bak.
– Den går den väldigt stabilt och fint, fantastiskt bra,
måste jag säga.
Men storleken gör det förstås trängre i skogen. Det blir
svårare för ATV:n att komma fram mellan träd och stenar.
– Det är lite negativt absolut, man är van vid smalare
fyrhjulingar, men det kan vara en fördel, kommer fyrhjulingen fram så får vi alltid med oss vagnen.
På minussidan pekar Per Johansson på den långa väx- ➜
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Växel: automatisk PVT
Längd: 2 349 mm
Bredd: 1 442 mm
Höjd: 1 435 mm
Sitthöjd: 940 mm
Markfrigång: 305 mm
Torrvikt: 450 kg
Fjädringsväg fram/bak: 355/290 mm
Maxlast fram/bak: 91/136 kg
Max släpvagnsvikt: 830 kg

Pris
Från 136 900 ex moms, terrängregistrerad
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➜elspaken för hög-, låg-, neutral- och backväxel: ”som en
gammal Volvo BM”. Han anmärker också på avgasröret
som är placerat rakt ovanför dragkroken där det kan bli
mycket varmt och att det saknas en höger handbroms: ”det
borde vara enkelt att ha en broms där också”.
På plussidan finns bågarna på de främre armarna som
gör att markfrigången är över 30 centimeter, vilket han
tycker är en smart detalj. Batteriet är med sin placering i en
låda framför styret enkelt och smidigt att komma åt och
dragkroken som enkelt går att byta eftersom den sitter
med en sprint.
På styret är alla reglage väl integrerade, det är lätt att
komma år fyrhjulsdrift, blinkers och tuta. Displayen är avancerad och man kan utforma utseendet både när det gäller
information och bakgrundsfärg.
– Det börjar bli som en bildisplay. Det är jättebra.
Den stora maskinen lastar också mycket, 91 kilo fram
och 136 kilo bak. Och dragkapaciteten är hela 830 kilo.
Sportsman XP 1 000 S är ATV:ernas värsting. Men Per Johansson tycker egentligen att modellen är för stor.
– För gemene man som är ute med en skogsvagn och ska
hugga lite vindfällen är den absolut för stor i mitt tycke, säger han.
– Vi kommer aldrig att kunna nyttja all den här effekten,
maskinen väger för lite och kommer att slira.
Polaris har fem olika modeller av ATV, plus lekmaskiner.
Och inom Sportsman, som är tänkt också för arbete, finns
en stor mängd varianter kring storlekarna 570 och 1000.
Maskinen som Per Johansson provat heter 1 000 S, och är
alltså en sportmodell, en fyrhjuling som är byggd med tanke på nöje, snarare än nytta.
– Detta är definitiv en maskin för de som ska ut i ett surhål eller en sandgrop och köra med kompisarna. Då är detta bland det häftigaste man kan köpa.
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Den stora maskinen kan lasta mycket.

Dragkroken är enkel att ta bort med en sprint.
FOTO: TORBJÖRN ESPING

ATL TV
Ren körglädje.
Klicka här eller scanna
QR-koden.

Bågen på framarmen gör att markfrigången ökar till över
30 centimeter.
FOTO: TORBJÖRN ESPING

Torbjörn Esping
010-184 40 97 red@atl.nu
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En ATV för den som gillar äventyr
En fyrhjuling för både nytta och nöje. Men lite klum
pig. Det är omdömet från ATLs ATV-expert efter att
provkört en Suzuki Kingquad 750.

Suzuki Kingquad 750 Axi
Motor: 1-cylindrig, vätskekyld, OHC 4-takt
Slagvolym: 722 cm3

Suzuki är ett av premiummärkena inom ATV, och kom
med sin och världens första fyrhjuling redan 1983. Kingquad finns numera i tre storlekar 400, 500 och 750 kubik.
Dessutom finns det ett par lekmodeller på 50 och 90 kubik.
Suzuki har bara ATV på programmet, inga side-by-side-modeller.
Framförallt säljs ATV-modellerna 500 och 750. 750-kubikaren kostar 98 000 kronor exklusive moms hos återförsäljare.
– Jag tycker att den är prisvärd, säger Per Johansson efter
att ha provkört maskinen hemma på gården i Småland ett
par veckor både i skog och mark.
– Men jag tror den hamnar lite mer hos äventyrarna, när
det är lite större motor. Jag är inte säker på att en lantbrukare eller skogsbrukare köper en sådan här stor maskin.
Något för den äventyrlige lant- och skogsbrukaren?
– Ja, då är den jättebra, du kan använda den i skogen och
sedan när du ska ut och ha lite kul med dina kompisar så
hävdar den sig otroligt bra.
Häromåret modifierades fjädringen, styrsystemet, servostyrsystemet, den bakre stabilisatorn, ramen och ett antal andra komponenter på Suzukis ATV. Ramens styvhet
har ökat, bakfjädringen och slutväxelns kåpor har förstärkts.
Fästet till dragkroken byttes till mottagartyp vilket gjorde att dragkapaciteten har ökat till 600 kilo.
Suzukins automatiska CVT uppdaterades också för starkare acceleration från stillastående och en effektivare motorbroms. Per Johansson ger variatorn tillsammans med ➜

Effekt: Ingen uppgift
Bränslesystem: Insprutning
Tändning: Elektronisk
Startsystem: Elstart
Växlar: Automatisk med back, hög- och lågväxel
Transmission: Kardan
Koppling: Centrifugal
Hjuldrift: Urkopplingsbar 4-hjulsdrift, med låsbar
framdiff
Fjädring: Oberoende dubbla A-armar, fjäderspänning justerbar i 5 klick
Bromsar fram: Dubbla hydrauliska skivbromsar
Bromsar bak: Bromslameller i oljebad
Däck fram: AT25 x 8—12
Däck bak: AT25 x 10—12
Tankvolym: 17,5 L

Pris
Från 98 000 kr, ex moms.
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➜den välsynkade växellådan beröm. Både att dra en tung
vattentank, motorbromsa mjuk och rekreationskörning
klarar den japanska fyrhjulingen galant.
– Det är en av de bättre variatormaskinerna. Den är väldigt lågvarvig och trevlig att köra när man är ute och puttrar.
Suzukins stötdämpare är oberoende dubbla A-armar
med fjäderspänning som går att justera i fem klick.
– Man sitter bra på den och stötdämpningen är grym när
vi är ute i skogen och kör, den är följsam och fin.
På den positiva sidan framhåller Per Johansson också
draget som är lätt att komma till. Kulan är också avtagbar
så att man kan koppla andra typer av vagnar. Han gillar
också de tre förvaringsfacken, två där bak och ett höger
fram.
Det negativa med Suzukin är att stänkskydden ovanför
hjulen sticker ut mycket, och att den känns stor i skogen.
Kingquad är några centimeter bredare än de andra ledande
märkena.
– När vi är ute i skogen och kör så känns den lite stor
och klumpig. Det gör att vi får ta en lite tidigare sväng när
det blir lite trångt, och det upplever folk som lite jobbigt
när man kanske är van vid något lite mindre, säger Per Johansson och grabbar tag i det i och för sig böjliga stänkskyddet.
– Det hakar lätt i den här skyddsplasten, det ser jag ser
det som en nackdel. Det är tråkigt när det blir repor på
dem.

ATL TV

Torbjörn Esping
010-184 40 97 red@atl.nu

Suzuki Kingquad 750 Axi – mått och vikt
Längd: 2 190 mm
Bredd:1 275 mm
Höjd: 1 285 mm
Hjulbas: 1 285 mm
Spårvidd: 940 mm fram, 920 mm bak
Markfrigång: 260 mm
Sitthöjd: 920 mm
Vikt: 331 kg

Dödmansgreppet gör att maskinen stängs av om man
ramlar av.

Se provkörningen!

FOTO: TORBJÖRN ESPING

Klicka här eller scanna
QR-koden.
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Tummen upp för stel bakaxel
Ett saknat bromshandtag, men en bra bakaxel och
många lås. ATLs ATV-expert Per Johansson har prov
kört en taiwanesisk fyrhjuling.

TGB Blade 520I EPS
Motor: Encylindring 4-takt.

Per Johansson har bland annat dragit vattentankar till djuren och kört sina slingor i skogen.
Diffspärren, fyrhjulsdriften och lågväxeln får beröm.
– Nerför har den en jättebra motorbroms, det finns en
lågväxel man kan lägga i så det bromsar ordentligt. Högväxeln var lite si och så. Och växellådan känns inte synkad,
man får verkligen ta i.
Den taiwanesiska maskinen har också en ovanlig säkerhetslösning för växellådan. När man ska ändra växel så
stoppar maskinen, om man inte håller inne bromsen.
– Det kanske är bra, jag har inte varit med om det innan,
men det är lite irriterande när man växlar och glömmer
det, säger Per Johansson.
Och på tal om bromsar. TGB:n har ett låsbart bromshandtag till vänster och en extra handbromsspak. Men
inget bromshandtag till höger! Där finns det bara en fotbroms.
– Jag är van vid att ha ett bromshandtag på varje sida, så
det kan jag tycka att man saknar.
TGB är ett av få märken på marknaden som har en stel i
stället för en delad bakaxel. Och det gillar Per Johansson,
eftersom man kan haka på en tung vagn utan att maskinens markfrigång påverkas.
– En riktigt bra grej är ju en stel bakaxel för oss som jobbar med den i skog och mark, det blir en bättre markfrigång när den inte svampar ihop.
Skyddsplåtarna under maskinen kunde enligt Per JoTGB:n har ett låsbart bromshandtag till vänster och en
extra handbromsspak. Men inget bromshandtag till höger!
hansson vara fler. Men kabel och rördragningarna är bra
FOTO: TORBJÖRN ESPING
gjorda. Det är inte mycket som grenar kan haka fast i.
➜ Där finns det bara en fotbroms.
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Volym: 503 cc.
Effekt: 37,5 hk vid 6 500 varv.
Elektronisk bränsleinsprutning.
Elektronisk styrservo.
Bakaxel: Stel.
Vinch: Dragkraft 1 362 kg.
Längd: 2 120 mm.
Bredd: 1 240 mm.
Höjd: 1 205 mm.
Tank: 18 liter.
Vikt: 350 kilo.
Däck: 12 tum med aluminiumfälgar.

Pris
58 400 ex moms, traktorregistrerad.
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➜ Draget får också beröm. Man hjälp av en sprint kan man
enkelt och smidigt byta kulan och få till ett gaffeldrag. Och
bredvid draget sitter ett släpvagnsuttag om man vill koppla
på ett släp med lampor.
Där bak finns också en enligt Per Johansson felplacerad
registreringsskylt, och ett felplacerat men vackert avgasrör
precis ovanför draget.
– Det är ju designat väldigt fint, men vi håller på mycket
där och det är lätt att vi bränner oss.
TGB:s fyrhjuling har flera cigarettutag där man kan
koppla in apparater. Och ett lastfack på varje sida.
Fyrhjulingen har också flera lås. Sadeln som döljer batteriet är låst. Och även styret har ett särskilt lås.
– Det är inte heller så vanligt på maskinerna idag, det är
också en liten bra detalj.
TGB, som står för Taiwan Golden Bee, finns i tre storlekar, 520, 600 och 1000. Priset är lite lägre än andra märken, mellan 58 000 och 98 000 kronor exklusive moms.
Fyrhjulingen kommer som traktorregisterad som standard. Den är tänkt att användas till både nytta och nöje på
gården. På det stora hela tycker Per Johansson att det är en
bra maskin.
– Jag tycker den är jätteskön, man sitter väldigt bra och
du har bra kontroll över den. Men minuset när man sitter
och åker för rekreation är att ljudvolymen är lite hög.
Kanske är modellen 520 i klenaste laget för den självverksamme som ska köra ut tunga lass med virke från skogen.
– Det kan vara att det är lite av en hobbymaskin. Ska vi
haka på de tunga vagnarna ska vi kanske se oss om efter
något annat, säger Per Johansson.
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”Svängradien är en av de bättre vi har testat. Man kommer runt väldigt snävt, både i skogen och när man kör
med vagnar, det är absolut en fördel”, säger han.
FOTO: TORBJÖRN ESPING

ATLs ATV-expert Per Johansson har provkört taiwanesiska TGB Blade 520i EPS. Och har både negativa och positiva synpunkter.
FOTO: TORBJÖRN ESPING

ATL TV
Se provkörningen!
Klicka här eller scanna
QR-koden.
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#25 TEMA: ATV-TEST

Stabil men svårväxlad Grizzly
De har verkligen fått till sin variator, säger ATLs Per
Johansson om Yamahas transmission på fyrhjulingar
na.

Yamaha YFM700 EPS Grizzly ALU 2020
Motor: 686 cc SOHC 4 taktsmotor

Men han saknar en låsbar handbroms, och tycker att
vinschen bak är fel placerad.
På skogsgården norr om Åseda har Per Johansson testkört en Yamaha Grizzly 700 i ett par veckor.
– Vi har testat den i riktigt svår terräng, både jag och
några andra killar, det är en riktigt bra maskin, för just
skogs- och jordbruk.
Per Johansson, som egentligen föredrar manuell växling,
uppskattar verkligen Yamahas lösning på automatiska
CVT, där drivremmen ligger an på drivaxeln på ett bättre
sätt än på andra märken.
– Du behöver inte ge lika mycket gas och får inte det lilla
rycket när du ska starta, säger han.
– Och den har en jättefin motorbroms, som man ska använda så mycket det bara går.
Yamaha har två modeller som duger till arbete. Utility
Kodiak 450 och 700 är tänkt för tufft arbete inom lantYamaha Grizzly 700 fungerar bra till både nytta och nöje,
enligt ATLs ATV-expert Per Johansson.
bruk, skogsbruk och andra näringar där man behöver ett
robust arbetsfordon för hårt arbete under extrema förhålFOTO: TORBJÖRN ESPING
landen. Men även Leisure Grizzly 700 fungerar bra att arbeta med. Yamaha har också en side-by-side-fyrhjuling,
Viking, med tre sittplatser.
ATL har alltså haft ute en Grizzly 700 i skogen. Förutom
transmissionen så gillar Per Johansson att maskinen går
stabilt när det lutar rejält både i sidled, uppåt och nedåt.
Den delade bakaxeln ger en hög markfrigång och bekväm körning, särskilt utan vagn. Under maskinen sitter
bra skyddsplåtar mot stenar och grenar. Dragkroken har
en genomgående sprint som gör det möjligt att dra en vagn ➜
SIDA 12/21

Transmission: automatisk CVT Ultramatic
Styrning: elektrisk servostyrning (EPS)
Drivning: 2W, 4W, 4W med differentialspärr
Lastkapacitet: 140 kilo
Dragvikt: 600 kilo
Broms: Hydrauliska skivbromsar på alla hjul.
Mått: Längd 2 070 mm, höjd 1 253, bredd 1 230

Pris
104 320 ex moms terrängskoter-registrerad
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➜med en ögla.
– Det är en påhittig mojäng, det har jag inte sett tidigare
på något märke.
Grizzlyn har också tre praktiska fack för smågrejor. Displayen är tydlig med relevant information. Fyrhjulsdriften
kopplas in och ur med en knapp, liksom differentialspärren som sitter bredvid vid vänster handtag.
På minussidan framhåller Per Johansson att den bakre
vinschen är högt monterad vilket gör att maskinen tenderar att stegra sig när man drar. Vinschen är också i vägen
när man ska koppla på vagnar på kroken.
Yamaha Grizzly har hög- och lågväxel, back och parkering, och Per Johansson har haft svårt att växla.
– Växelspaken är jag fortfarande inte helt kompis med.
Man hamnar ibland i någon form av mellanläge och då får
man rucka maskinen fram och tillbaka för att komma i det
rätta läget.
Per Johansson har inte lyckats hitta ett sätt att låsa handbromen med en spärr eller motsvarande. Och det tycker
han är den största bristen med Yamahan.
– Det finns lägen när man vill ha växeln i och man vill
bromsa fast maskinen. Så man inte alltid behöver lägga den
i parkeringsläge. Det är väl det största minuset.

#25 TEMA: ATV-TEST

Yamaha Grizzly har en smart sprint genom dragkroken.

I ett fuktsäkrat fack kan man hålla handskarna och telefonen torra.

Yamaha Grizzly har ingen spärr som gör att handbromsen
kan låsas.

Maskinen går stabilt när det lutar rejält både i sidled, uppåt och nedåt.

Torbjörn Esping
010-184 40 97 red@atl.nu
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#25 TEMA: ATV-TEST

Hackar oroväckande i nedförsbacken
En behändig diffspärr och mycket kraft, men en oro
ande hackande motor i nedförsbacken. Kawasakis
kraftfulla ATV har både för- och nackdelar, enligt
ATLs testförare Per Johansson.

Kawasaki Brute Force 750

Per Johansson har under ett par veckor kört en Brute Force
750 hemma på skogsgården med övningsbanorna norr om
Åseda.
– Manövermässigt tycker jag den fungerar jättebra, säger
Per Johansson.
– Den tar sig fram fantastiskt bra i skogen, bra viktfördelning, det känns det som de verkligen har lyckats med.
Kawasakin har elektronisk servostyrning som inte bara
är hastighetsstyrd utan också dämpar och reducerar
guppig styrning.
Sittställningen är bekväm och det är lätt att komma åt
alla reglage. Displayen är tydlig med alla relevanta driftdata åtkomliga.
– Sadeln är fantastiskt skön, och du har inte speciellt
långt fram till dina reglage och till styret, säger Per Johansson, som särskilt gillar det gula handtaget för diffspärren
som kan komma väl till pass när man behöver lite extra
dragkraft.
– Har du bara kommit i väg så släpper du den igen. Det
är en bra säkerhet att den inte hakar i, man använder den
det lilla man behöver och så släpper man den, säger han.
På den positiva sidan finns också två bra lastfack.
– Det är jättebra att ha lite sådana utrymmen, att kunna
få med sig vad man nu behöver, sin telefon eller verktygssats.
Växellådan för låg-, hög- och backväxel får också bra betyg.
Per Johansson har provkört Kawasaki Brute Force 750
FOTO: TORBJÖRN ESPING
– Det är väldigt synkroniserad och fin växling, det är
➜ på sin skogsgård norr om Åseda.

Maxeffekt: 37 kW/50 hk vid 6 750 rpm

Motor: Vätskekyld, 4-takts 90° V-Twin
Slagvolym: 749 cm³

SIDA 14/21

Max vridmoment 58 Nm vid 4 750 rpm
Dragkapacitet: 567 kg
Hjulbas: 1 285 mm
Markfrigång: 240 mm
Bränslevolym: 19 liter
Tjänstevikt: 316 kg

Pris
86 320 kr ex moms terrängregistrerad
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➜aldrig att det skorrar eller något sådant, så det fungerar jättebra.
Motorn och batteriet är väl placerade för daglig tillsyn.
– Det viktigaste är att kolla oljan varje dag, det är enkelt
och sitter väldigt bra till.
Kawasakin har en delad bakaxel, vilket är att föredra vid
rekreationskörning. Men risken finns att man förlorar
markfrigång om man kopplar på en tungt lastad griplastarvagn.
Den steglösa automatiska CVT-växellådan ställer till en
del problem. Per Johansson upplever att ljudvolymen från
maskinen är för hög i vanlig marschtakt på drygt 10 kilometer i timmen.
– När man är ute med frun eller man har med sig någon
ut och kollar i skogen, då känns det som att det är för
mycket ljudvolym, som jag tycker stör.
Den största plumpen i protokollet är dock beteendet när
man kör Kawasakin i nedförsbacke. I stället för en jämn
motorbromsning tycks maskinen växla mellan att motorbromsa och rulla i friläge.
– Det känns inte riktigt som han kan bestämma sig för
om han ska motorbromsa eller släppa iväg. Och när han
ska välja vilket av det så hugger det till lite. Det känns olustigt att veta att han inte motorbromsar hela tiden.
Kawasaki har tidigare haft modeller i olika storlekar,
men satsar bara på en ATV-modell numera. För UTV har
Kawasaki fyra modeller. Anledningen till minskningen av
antalet modeller för ATV är att marknaden internationellt
minskar för ATV.
Brute Force 300 finns fortfarande i lager i Sverige, men
är en utgående modell. Det som finns framöver är Brute
Force 750. Per Johansson tycker att 750 kubik egentligen är
för kraftfullt.
– Ligger man och småkör och har en liten vagn efter behöver man inte alla de här kubiken, man betalar för något
som man inte riktigt kommer att kunna utnyttja, säger
han.

#25 TEMA: ATV-TEST

Kawasakis kraftfulla ATV har både för- och nackdelar.

Kawasakin har skyddsplåt under, men ändå
visst kablage oskyddat i hjulhusen.

En enkel diffspärr är en bra detalj på Kawasakin.

ATL TV
ATLs testförare sätter
plus och minus.
Klicka här eller scanna
QR-koden.
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Kawasaki har bara en modell av ATV, Brute Force 750.
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#25 TEMA: ATV-TEST

För prismedvetna skogsägare
Irriterande högt motorljud och ett fiffigt lås på väx
ellådan. ATLs ATV-testare Per Johansson ger både ris
och ros till kinesiska CF Moto 520.

CF Moto Force 520
Motor: Encylindrig vätskekyld 4-takt på 495 cc.

Hemma på gården norr om Åseda har Per Johansson under
ett par veckor använt fyrhjulingen från CF Moto både i
skogen och i sin övningsbana.
– Jag har kört nästan nio mil i ren skogsterräng och generellt tycker jag det fungerar ganska bra, men det finns
vissa detaljer som jag har hakar upp mig på, säger han.
Det första som Per Johansson hakat upp sig på är dragkroken. När han kör i snön blir det ett spår av dragkroken
i mittremsan på skogsbilvägen.
– Draget sitter alldeles för långt ut, om du kör i kuperad
terräng är det väldigt lätt att det hakar i marken och blir
som ett litet ankare därbak.
Markfrigången på 250 millimeter vill han inte klaga på.
Däremot på att slangar och kablar sitter oskyddade.
– De är väldigt utsatta när vi kör i terrängen, får man ett
brott kan vi stå stilla ute i skogen.
Maskinen kommer med en vinsch med dragkraft på
över 1 000 kilo som sitter monterad fronten. Men Per Johansson vill ha möjligheten att flytta vinschen till bakvagnen.
Per Johansson har provkört CF Moto 520, och ger maskiFOTO: TORBJÖRN ESPING
– Man är ändå lite sårbar när den bara sitter fram, tycker nen både ris och ros.
han.
Per Johansson lyfter också fram detaljer som är bra med
CF Moto 520. Han tycker sadeln är skön, och att körställningen är bekväm. Reglagen är väl placerade. Displayen är
tydlig och lättblippad. Motorn är pigg.
Och när ATL är på besök för att filma provkörningen
upptäcker han ytterligare en liten finess. Under ett lock sitter ett lås. När växeln har lagts i back och motorn slagits av, ➜
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Maxeffekt: 29 kW/40hk
Bränslesystem: EFI
Tändsystem: ECU
Transmission: CVT
Tankvolym: 15 L
Servostyrning: Standard
Bromsar: Hydrauliska skivbromsar
Hjulupphängning: Dubbla A-armar
Stötdämpare: Oljestötdämpare
Däck fram/bak: 25×8-12/25×10-12
Fälgar: Aluminium
Instrumentering: LCD
Färg: Röd

Pris
Från 53 520 kronor, exkl moms
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➜så kan man med nyckel låsa växellådan. Ett stift skjuter ut
som gör att motorcykeln inte kan rullas i väg.
– Om oärliga personer kommer och vill ta din fyrhjuling
så är det jättebra, det är en form av lås till, säger Per Johansson, som nyligen själv fick fyra av sina fyrhjulingar
stulna av en liga som gömde dem under en gran.
Annars är Per Johansson inte riktigt vän med växellådan
på CF Moto. Det är svårt för honom att få i växlarna. Och
dragkraften är inte vad han skulle vilja att den var.
– Om man hänger på en lite tyngre vagn så blir det lite
stötigt och man får kämpa, så det är ingen jätteskön maskin att jobba med ute i skogen.
Och han är även missnöjd med ljudnivån när ATV:n är
på marsch i maklig takt genom skogen.
– När man är ute på rekreationskörning mellan 10 och
15 kilometer i timmen så upplever jag det som att ljudet på
maskinen är på tok för högt, säger Per Johansson.
Ytterligare ett minus är vändradien, som han tycker är
för stor.
– Den hämmar en lite när det är tajt i skogen.
CF Moto grundades 1989 i Hangzhou när Shanghai i Kina. I Sverige säljs 10 modeller av fyrhjulingar. Sex modeller
av ATV med motorer från 400 till 1 000 kubik. Det finns
två modeller UTV, och så två modeller för nöjeskörning.
CF Motos ATV:er tycks vara lite enklare maskiner än
konkurrenternas. Men så är de också mycket billigare. Och
kan vara ett bra val för den kostnadsmedvetne skogsägaren.
– Jag tror säker att det kan fungera för de skogsbrukare
som inte har alltför stora krav på sina grejer. Det är trots
allt en prisfråga för väldigt många, och den här maskinen
funkar för en hel del.

#25 TEMA: ATV-TEST

Dragkroken sitter för långt ut.

Vinschen sitter bara fram.

CF Moto Force 520 – mått och vikt
Längd: 2 100 mm
Bredd: 1 100 mm
Höjd: 1 350 mm
Sitthöjd: 880 mm
Markfrigång: 250 mm
Tjänstevik: 433 kg inklusive förare på 75 kg

Växellådan är lite bökig. Men går att låsa.

ATL TV
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#25 TEMA: ATV-TEST

Markfrigång drar ner betyget
Unik växellåda, men sämsta markfrigången.
– Det är konstigt att man inte har kunnat bättra
det på alla år, säger ATLs ATV-expert Per Johansson
om Honda, det märke han också jobbar med till var
dags.

Honda Rubicon 520
Motor: 520 cc
Effekt: 30 hk
Växlar: 5 plus back

Hondas toppmodell Rubicon 520 fick en lite starkare motor inför 2020, men är ändå svagare än konkurrenterna,
som har maskiner på upp till 1000 kubik.
– Vi har ju hela tiden vikten att arbeta med. 300 kilo och
30 hästkrafter räcker gott och väl, man får inte riktigt ned
effekten i backen ändå, oavsett hur mycket hästkrafter man
har, säger Per Johansson, med skogsgård och fyrhjulingsrörelse norr om Åseda.
Hondas ATV:er skiljer sig särskilt mot andra märken genom sin växellåda. De andra märkena har automatisk
transmission genom variator. Honda har ett remfritt system som har flera olika lägen som växlas manuellt. Vissa
modeller har också ett automatläge.
Växellådan gör att maskinen normalt kör på lite lägre
varv, och låter lite mindre när man är ute och åker. Och ger
mer kontroll när man ska dra tungt.
– Vid rekreationskörning kör man automat, och ska man
ut och jobba med vagnar eller köra en harv så lägger man
in manuell växling. Då vet man att den drar fullt ut på varje växel och man kan köra försiktigt med kontroll.
Rubicon kan både köras manuellt där man växlar elektroniskt med tummen, och automatiskt, där dubbelkoppUnik växellåda, men dålig markfrigång. ATLs ATV-expert
Per Johansson ger sitt omdöme om Hondas Rubicon 520.
lingen DCT gör att man inte förlorar kraft vid växlingen.
Rubicon har dessutom som enda Hondamodell en hög- och
FOTO: TORBJÖRN ESPING
lågväxel som påverkar växlarna vid både automat och manuellt läge.
– Det är synd att den inte finns på Foreman-maskinen, ➜
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Automat: Ja
Bakaxel: Delad
Markfrigång: 239 mm
Längd: 2 185 mm
Bredd: 1 205 mm
Höjd: 1 237 mm
Tjänstevikt: 331 kg
Vändradie: 3,5 m
Max last fram/bak: 40/80 kg

Pris
Från 99 900 ex moms, terrängregistrerad
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➜men den är lite lägre växlad, så man känner nog inte av det,
säger Per Johansson.
Vid sidan av Rubicon 520 erbjuder Honda modellerna
Recon 250, Rancher 420 och Foreman 520. Det finns också
en större modell, Rincon på 675 kubik, och UTV:n Pioneer,
men de säljs inte i Sverige.
För arbete i skogen och på gården rekommenderar Honda modellen Foreman som kan fås med stel bakaxel. Den
stela raka bakaxeln är optimal för körning med tyngre
släp, eftersom vagnens tyngd inte påverkar maskinens
fjädring.
Nackdelen med den stela bakaxeln är att fyrhjulingen
förlorar en del i komforten vid körning. Men framförallt
förloras markfrigång.
Hondas markfrigång är sämst i klassen. En Rubicon 520
med delad bakaxel har mer än fem centimeter lägre markfrigång än en Can-am Outlander 570. En Foreman 520
med rak bakaxel ligger nästan elva centimeter lägre än
Outlandern.
– Det är många som tycker att det är en miss Honda har.
Att man inte har kunnat bättra det här med markfrigången
på alla år, det är lite konstigt, säger Per Johansson.
Övrigt på minussidan är den lilla displayen, det lilla förvaringsfacket och att dragkroken är monterad så att det är
trångt att koppla av släpet.
– Den skulle man kunna flytta ut några centimeter till,
det hade gjort jättemycket.
På plussidan finns förutom växellådan bra skyddsplåtar,
att maskinen är servicevänlig och de dubbla vinschfästen.
– Den är enkelt och smidig att flytta, det är en vingmutter
och en elsladd som behöver kopplas i, säger Per Johansson.
Honda är Per Johanssons eget märke, han till och med
säljer Honda. En bra fråga är därför hur oberoende han är
när han testar fyrhjulingar av olika märken.
– Jag har varit både kritisk och positiv till deras olika
tekniska grejer. Och jag lovar att jag är precis lika kritisk
mot Honda, säger han.

#25 TEMA: ATV-TEST

Hondas toppmodell Rubicon 520 fick en lite starkare motor inför 2020.

Markfrigången är sämst klassen.
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Kulan till vagnarna sitter trångt monterad.
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#25 TEMA: ATV-TEST

Bandmaskin med plats för två
Allt fler skaffar sig en side by side, alltså en
fyrhjuling med plats för förare och passagerare
sida vid sida.
– För en lantbrukare med djurproduktion och mycket betesmarker så är det här ett perfekt arbetsredskap, säger
ATLs traktorexpert Anders Nilsson.
I Rövarkulan i Hörby provkör Anders Nilsson en ovanlig
UTV, eller side by side, som branschen kallar fordonet. Det
är en Kawasaki Mule Pro MX med band i stället för hjul.
Banden gör att maskinen knappt gör några spår alls i den
sanka betesmarken, och på vintern kan den bandade mulan vara räddningen i en snöstorm.
– Det flyter på mycket smidare än jag hade trott, och de
vibrationer man kanske kunde befara när det gäller band
märker man inte av, säger Anders Nilsson.
Bra statistik är det ont om när det gäller utvecklingen av
side by side-maskiner, delvis eftersom fordonen inte har
någon egen kod hos Transportstyrelsen.
Enligt statistik från branschföreningen Snö- och terrängfordonsbranschen nyregistrerades det 335 side by
side-fordon under 2019, en ökning med 12 procent jämfört
med 2018.
– De kommer sakta men säkert, men sedan får vi se i vilken hastighet det blir. De börjar på ett väldigt lågt tal, säger
Niklas Kristoffersson, vd på Snö- och terrängfordonsbranschen.
Men i föreningens statistik så fattas två ledande märken,
John Deere och Kawasaki, som inte är med i branschföreningen.
Kawasaki uppger att de sålde 306 mulor förra året.
– Mule MX som kom 2019, bara modellen MX säljer mer
totalt än våra fyrhjulingar, säger Andreas Wiberg, di➜

Kawasaki Mule Pro MX
Motor: Vattenkyld 4-takt
Bränsle: Bensin
Kubik: 700 cc
Maxeffekt: 33 kw/45 hk vid 6 000 varv
Växellåda: Automat, med hög-, låg- och backväxel
Drift: 2 WD/4 WD
Längd: 2 795 mm
Bredd: 1 525 mm
Höjd: 1 890 mm
Lastkapacitet: 317 kg
Dragkapacitet: 680 kg

Pris
Från 108 720 kronor ex moms, traktorregistrerad

För många, och framför allt djurägare, kan en side by side
vara ett bra alternativ, enligt ATLs testförare Anders
Nilsson. Den här maskinen är dessutom utrustad med
band.
FOTO: TORBJÖRN ESPING
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➜striktschef på Kawasaki i Sverige.
UTV är ett ganska litet fordonsslag om man jämför med
ATV, där nästan tio gånger så många traktorregistrerats.
Och ännu många fler terrängregistrerats. Men utomlands
håller side by sides på att ta över.
– I USA och övriga Europa är side by side verkligen grejen, säger Hilda Lemon, marknadsspecialist på Polaris Sverige.
– I Finland har det varit en jättestor ökning de senaste
åren, det går lite långsammare i Sverige och Norge, men
det kommer.
De stora tillverkarnas fokus på side by side gör att ATV
får stå tillbaka. Kawasaki har numera bara en modell av
ATV. Och den nya Polarismaskinen Sportsman XP 1 000 S
är nästan lika bred som deras side by side Rangers mindre
modell. Risken är att de stora tillverkarnas fokus på side by
side gör att utvecklingen av ATV får stå tillbaka.
– Jag hoppas inte det, men tittar man på kartan är vi
ganska små jämfört med resten av världen, säger Hilda Lemon.
Fördelarna med side by side är många. Det känns säkrare
med en skyddsbåge och säkerhetsbälten. De är bekvämare
att köra, många låter montera på hytt och installera värme.
De är lätta att stiga i och stiga ur. Man kan åka flera personer
och prata. På flaket finns plats för verktyg. Den går att få
med dieselmotor. Och med fyrhjulsdrift och diffspärr tar sig
side by side-maskinen fram nästan lika bra som en ATV.
– Många som testat UTV märker att det är en fantastisk
produkt och att den är mycket smidigare än man tror och
täcker in behoven med råge, säger Hilda Lemon.
I den täta svenska och steniga skogen kan dock UTV få
se sig slagen av ATV:n.
– UTV-maskinerna har fördelar, men inte just för skogsbruk, de är osmidiga att ta sig fram, säger ATLs fyrhjulingsexpert Per Johansson och får medhåll av Anders Nilsson.
– Om man tänker sig att man inte ska ut i den allra värsta skogsterrängen och köra, så tycker jag att det här är ett
väldigt bra alternativ till en ATV.

#25 TEMA: ATV-TEST

Plus

Banden som ersätter hjulen kostar 40 000 kronor.

Smidigheten.
Märker inte vibrationer i terräng.
Inga spår i betesmarken.
Plats för medåkare och lätt att kliva i och lätt att
kliva ur.

Minus
Lättare att köra fast med UTV.
Klarar inte den värsta terrängen lika bra som ATV.
”De vibrationer man kanske kunde befara när det
gäller band märker man inte av”, säger Anders
Nilsson.

ATL TV
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