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Rovaniemen moottorikelkkanäyttely 
parantaa joka vuosi kävijämääriään. 
Ounashallissa vieraili kahden päivän 
aikana 13 726 kävijää, mikä on yli tu
hannen henkilön lisäys viime vuo
teen. Mikäli nykyinen tahti jatkuu, 
on näyttelyn järjestäjien etsittävä li
sää tilaa.

Näyttelystä on tullut myös kan
sainvälinen tapahtuma, vierailijoi
ta oli kaikista naapurimaista, ja il
meisesti uteliaisuuden innostamina 

näkyi muutamia aasialaisia turiste
jakin.

Näyttelyn suurin tähti oli Lynxin 
uusi kisakelkka. BRP:n osastolla uu
den RAVE RS mallin esittely hoidet
tiin suuren maailman malliin. Toisena 
suojakankaan nostajana oli kelkkailun 
moninkertainen mestari Janne Tapio. 
Janne on ollut myös tiiviisti mukana 
kehittämässä uutta kilpuria. n

Rovaniemen näyttelyssä olivat 
edustettuna kaikki kelkkamer-
kit sekä osa mönkijämerkeistä. 
Tarjolla oli runsaasti myös erilaista 
oheistavaraa ja tarvikkeita. 

n   Seppo Nykänen

Suuren maailman malliin
Kelekkamessut 2013, Rovaniemi

Rova-
niemi

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Messualueella riitti 
tungosta, ja ajoittainen 
tilanpuute vaivasi 
tapahtumaa.



NRO 17     28. 11. 2013 85NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT84 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT NRO 17     28. 11. 2013

ã Arctic Catilta tuli odotettu kuussatanen. Moottori on Catin omaa 
tuotantoa oleva 599-kuutioinen, 2-sylinterinen ja 2-tahtinen ruisku-
moottori. Uutus on nimeltään El Tigre, joka viittaa takavuosien suo-
sikkikelkkaan.

ã Yamahalla oli esillä myös uusi traktorimönkijä, tosin vielä protoas-
teella. Tyypityksen pitäisi olla valmiina ja ensimmäiset koneet toimi-
tuksessa kevättalvella 2014. Grizzly 550 -malliin pohjautuvan EU-
traktorin istuin on lähes tavallinen mönkijän istuin ja selkänoja on 
kiinnitetty tavaratelineeseen. Uuden mallin tyypityksen hoitaa suoma-
lainen Laimu Oy, joka valmistaa LM Trackia.

ã Yamahalta oli esillä myös uusi telasarja sekä pikakytkettävä 
CLICKnGO2-puskulevysarja.

ã Polariksen Indyjä on nyt kattava valikoima. Kuvassa näkyvä  
Voyager on jämerän tavaratelineensä ansiosta laskettavissa  
hyötykelkkasarjaan.

ã Catin dieselmönkijä on 700-kuutioisella Lombardinin 
moottorilla varustettu ja markkinoiden ainoa dieselmalli.

ã Ski-Doon Expedition Sport 900 ACEn uusi 900-kuutioinen neli-
tahtimoottori kiidättää kevyttä hyötykelkan ja touring-kelkan yhdis-
telmää rivakasti. Uuden moottorin mukana on tullut myös vaijeriton 
kaasu, joka antaa mahdollisuuksia erilaisten ajomoodien käyttöön.

ã Tämä Polaris Indy on varustettu paremmalla Totaltek-alustalla. 
Se kestää kovempaakin vauhtia, jota kuski M. Alenilla piisaa.

ã Lynxin uusi 69 Yeti Army on varustettu Rotaxin 600 H.O. E-Tec 
-moottorilla. Se muuttaa käsitystä 60 sentin telamatolla varustetun 
kelkan ajettavuudesta. Kelkka kääntyy yhtä hyvin kuin 50 sentin ma-
tolla varustetut kelkat ja kulkee sekä kiihtyy todella komeasti.

ã BlockLite on mielenkiintoinen lamppukeksintö. Muoviin on istu-
tettu 6 lediä ja toiselle puolelle 9 voltin paristoon sopivat kiinnikkeet. 
Paristoa ei ole pakattu mihinkään erilliseen koteloon, vaan se muo-
dostaa lampun rungon. Lampussa on kaksi käyttötehoa: kaksi tai 
kuusi lediä.

ã Lynxin uusimman RAVE RS -kelkan suunnittelussa on lähdetty sii-
tä, että kuljettajalla on oltava tilaa liikkua. Etujousituksen geometri-
aan on tehty muutoksia, samoin ohjaukseen, jossa on ns. mekaani-
nen ohjaustehostin. Keskialueella ohjaus on hitaampi, mutta tankoa 
on herkempi kääntää. Loppuliikkeessä ohjaus on nopeampi ja samal-
la jäykempi kääntää.

Yamahan osastolla oli esillä uusi 
SR Viper STX SE, joka on ensim-
mäinen Yamahan ja Arctic Ca-
tin yhteistyön tulos. Runko tulee 
Catilta ja moottori sekä voiman-
siirto Yamahalta. Moottorina toi-
miva 3-sylinterinen Genesis on 
1 049-kuutioinen ja nelitahtinen.


