
REVIVE YOUR RIDE
MOOTTORIKELKAN TELAMATOT



TELAMATTO EI OLE VAIN TELAMATTO
Modernit moottorikelkan telamatot ovat huolella suunniteltuja tuotteita, huomioiden 
monia ominaisuuksia kuten paino, lujuus, kelluvuus, pito, hinta, kestävyys ja jopa 
aerodynamiikka.

Camoplast-telamatoilla varustetaan yli 90% kaikista uusista moottorikelkoista ja 
kelkkavalmistajat valitsevat huolella telamatot tuotteisiinsa. Mutta, vaikka vakiotelamatto 
toimii hienosti yleiskäytössä, sen vaihto parempaan voi antaa paljon uutta potkua kelkkaasi.

Camoplast valmistaa yli 150 vaihtotelamattomallia vanhempiin kelkkoihin niiden 
suorituskyvyn parantamiseksi, tai uuden kelkan sovittamiseksi paremmin 
käyttötarkoituksiisi.

Uusi telamatto on paljon edullisempi kuin uusi kelkka. Voit parantaa ajomukavuutta, 
turvallisuutta ja suorituskykyä ilman muutoksia moottoriin ja kelkan takuun raukeamista.

PIRISTÄ KELKKAASI:
•	Parempi pito kaikilla pinnoilla 
•	Parempi	kelluvuus	pehmeässä,	 
 syvässä lumessa 
•	Parempi	kiihtyvyys	
•	Suurempi	huippunopeus
•	Parempi	käsiteltävyys	ja	vakaus

•	Parempi	polttoainetalous	
•	Pitempi	kelkan	käyttöikä	
•	Parempi	jälleenmyyntiarvo
•	Lyhyempi	pysähtymismatka		 
 tietyillä pinnoilla



PARAS AJOKOKEMUS OIKEALLA TELAMATOLLA
Avain käyttöösi sopivimman telamaton valintaan on huolellinen ajotapasi ja 
käyttötarkoituksesi harkinta. Mitä suorituskykyaluetta pidät tärkeimpänä tai haluat 
parantaa: huippunopeus, kiihtyvyys vai lyhyempi matka? Millaista käsiteltävyyttä etsit: 
tiukasti uran pinnassa pysyvää vai herkemmin irtoavaa, joka antaa perän luistaa sivulle?

Muuhun kuin kilpakäyttöön on kolme peruskäyttötapaa:

Ajaminen reitillä 
Reitillä ajamisen luonteeseen kuuluu ajo pääasiassa hoidetuilla reiteillä tai hoitamattomilla, joita käytetään 
riittävästi uran pinnan pitämiseksi yleensä tiiviinä suurimman osan ajasta, tai paljaalla tai kevyesti lumen 
peittämällä jäällä, jonka pito-olosuhteet ovat vaativat. 

Ajaminen maastossa 
Maastoajossa suurin osa kilometreistä ajetaan ojalinjoilla tai vähemmän käytetyillä, täysin hoitamattomilla reiteillä, 
vapaasti reitin ulkopuolella ja koskemattomassa maastossa. Kaikissa näissä tilanteissa on ajettava syvemmässä, 
pehmeässä lumessa tiivistetyn reitin pinnan sijaan. 

Ajaminen vuoristossa 
Vuoristossa ajamiseen liittyvät suuret korkeuserot, jyrkät rinteet ja paksu lumi, jonka pintakerroksen ominaisuudet 
vaihtelevat voimakkaasti, mutta alemmat kerrokset ovat pehmeää ja irtonaista. Nämä olosuhteet vaativat kevyen 
ja mahdollisimman pitävän telamaton.

3



OIKEA KOKO
Moottorikelkan telamatolla on neljä kriittistä mittaa: pituus, leveys, hammasjako ja harjan 
korkeus. Sinun on tiedettävä ne kaikki, jotta voit valita käyttötarkoituksiisi parhaiten sopivan 
telamaton.

Pituus 
Pituus on telamaton sisäläpimitta, joka lasketaan vetopyörän jakona (katso alla) kerrottuna 
telasegmenttien lukumäärällä. Sen tulee olla oikea lähimpään tuumaan pyöristettynä, jotta se sopii 
ilman muita muutoksia runkotunneliin. (Tarvikeosia on saatavana näihin muutoksiin tarvittaessa.) 
Yleisesti lyhyemmät telamatot tarjoavat paremman käsiteltävyyden, ja pitkät telamatot paremman 
ajomukavuuden ja kelluvuuden. 

Leveys 
Telamaton suurimman leveyden määrää runkotunnelin leveys. Voit valita hiukan kapeamman 
vaihtotelamaton, kuten 380 mm telamaton 405 mm maton tilalle, mutta ei välttämätttä päinvastoin. 
Kapeampi telamatto vähentää painoa ja parantaa kiihtyvyyttä ja huippunopeutta, leveämpi puolestaan 
kelluvuutta syvässä, pehmeässä, syvässä lumessa. 

Hammasjako 
Jako on vetohampaiden keskilinjojen etäisyys mitattuna vetopyörän hampaiden kehältä. Sen on 
oltava sama kuin nykyisessä matossa, tai vetopyörät on vaihdettava. Yleisin jako on 2,52”, joka tarjoaa 
hyvän yleissuorituskyvyn, mutta monissa uusissa kelkoissa käytetään 2,86” jakoa, koska painon 
vähennys parantaa suorituskykyä. 3,0” jako on yleinen vuoristolkelkoissa painon vähentämiseksi 
edelleen. Vanhemmissa malleissa käytetään myös muita jakoja. 

Harjan korkeus 
Yleisesti suurempi harjan korkeus tarkoittaa parempaa pitoa. Jopa 6 mm lisäkorkeus voi merkitä 
huomattavaa eroa kiihdytyksessä ja jarrutuksessa. Uudemmat palamallit voivat myös parantaa 
sivuttaispitoa ja vähentää perän sivuttaisluistoa, parantaen vakautta. Tarkasta, että tilaa on riittävästi 
ennen korkeammilla harjoilla varustetun telamaton asennusta. 
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HARJAN KORKEUS, SUORITUSKYVYN AVAIN
Harjan muotoilun, erityisesti harjan korkeuden kompromissien ymmärtäminen on avain 
oikean telamaton valinnassa. Harja on ”airo”, joka työntää lunta liikuttaakseen kelkkaa 
eteenpäin, ja sillä hallitaan usein sivuttaisliikettä ja kokonaisvakautta. Aggressiivisemmat, 
pitemmät harjat antavat paremman pidon kiihdytykseen ja jarrutukseen pehmeässä 
lumessa, mutta suurempi paino ja aerodynaamiset häviöt voivat alentaa huippunopeutta.
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Suositellut harjakorkeudet käyttäjäryhmittäin 
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Always on trail

49% off trail
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Deep snow
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ICE TECHNOLOGY-TELAMATOT 
Metallinastoitetun telamaton pitoa ja hallittavuutta jäisellä pinnalla ei voita mikään. 
Vain Camoplast ICE Technology-telamatot on nastoitettu tehtaalla kalliin, tarkan ja aikaa 
vievän nastoituksen välttämiseksi. Omat teräväkärkiset nastamme tarjoavat vastaavan 
suorituskyvyn verrattuna tavanomaisin nastoihin, mutta merkittäviä etuja kuten suuren 
painonsäästön, sillä ne lisäävät telamaton painoa alle puoli kiloa. 

Suorituskyky 
•	Lyhyempi	pysähtymismatka	jäällä	ja	kovalla	lumella 
•	Vähentää	telamaton	luistoa	jäisissä	mäissä	
•	Vähentää	telamaton	sivuttaisluistoa,	parantaen	hallittavuutta	jäisissä	kaarteissa	
•	Parempi	kiihtyvyys	jäällä	ja	kovalla	lumella	
•	Pienempi	polttoaineenkulutus	

Mukavuus 
•	Poistaa	nastoituksen	vaatiman	ajan	ja	vaivan 
•	Huoltovapaa	

Taloudellisuus 
•	Halvempi	kuin	vakiotelamatto	tavanomaisilla	nastoilla 
•	Ei	nastoitus-	ja	huoltokuluja
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Camoplast-telamatot 
ICE TECH-teknologialla



ICE TECH-TELAMATON SUORITUSKYKY
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Kiihtyvyys

Camoplast ICE-teknologia 
tarjoaa yhtä hyvän tai 
paremman kiihtyvyyden kuin 
tavanomaiset nastoitetut 
telamatot tyypillisillä 
ajonopeuksilla.

Jarrutus

Camoplast ICE-teknologia 
tarjoaa yhtä hyvän 
hidastuvuuden kuin 
tavanomaiset nastoitetut 
telamatot tyypillisillä 
ajonopeuksilla.
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ICE Tech-telat 96 läpipainettua nastaa Ei nastoja
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TAVANOMAINEN TELAMATON NASTOITUS
Perinteisiä menetelmiä nastoitetun telamaton etujen saamiseksi suosiville Camoplast 
tarjoaa esirei’itettyjä TRACKtion Control System™ -malleja useisiin kelkkamalleihin. 

Erityisesti perinteisten telamattonastojen yhteydessä käytettäväksi suunnitelluissa Camoplast TRACKtion 
Control System-telamatoissa on parannettu vyörakenne kestävyyden parantamiseksi. Nastareiät on tehty 
tehtaalla kudoksien ja vahvikelankojen pitämiseksi oikeassa asennossa valmistusprosessin ajan, laadun ja 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Koetellut nastakuviot on kehittänyt yksi alan kokeneimmista valmistajista 
ja ne tarjoavat parhaan mahdollisen pidon useilla rinnakkaisilla naarmuilla. Ohjeet oikean nastan ja aluslevyn 
valintaan (mukaanlukien osanumerot) ja asennusmenettelyistä toimitetaan telamaton mukana. 

Mukavuus
•	Ei	poraamista	-	nopeampi	ja	helpompi	nastoitus

Kestävyys
•	Parannettu	vyörakenne	ja	oikea	rei’itys	nastoille	

Tehokkuus
•	Tarkka	reikien	sijoittelu	varmistaa	parhaan	pidon	

Perinteisesti nastoitetuista telamatoista 
poiketen Camoplast antaa TRACKtion Control System- 
telamatoille yhden vuoden takuun, nastojen  
ja niiden tarvikkeiden takuusta vastaa  
nastavalmistaja. 
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Camoplast-telamatot  
TRACKtion Control-teknologialla



YKSIKERROSTELAMATON RAKENNE  
Camoplastin insinöörien suunnittelemat ja oman telamattokehitystiimimme laajasti kentällä 
testaamat, kevyet Camoplast-yksikerrostelamatot ovat moottorikelkkailun tehonsiirtoteknologian 
uusin innovaatio. Tässä rakenteessa on vähemmän materiaalikerroksia, joilla saadaan aikaan ohuempi 
ja noin 12% aiempia tyyppejä kevyempi telamatto. Yksikerrostelamatto ei lämpene yhtä paljon kuin 
useampikerroksinen pienemmän sisäisen kitkan ja siten pienemmän vierinvastuksen ansiosta, 
kuluttaen vähemmän moottorin tehoa. Valmistettuna samoista huippulaatuisista materiaaleista ja 
omista kumiseoksistamme kuin muutkin Camoplast-telamatot, yksikerrostelamatot parantavat 
huippunopeutta ja polttoainetaloutta. 

Uuden teknologian yksikerrosmatot alentavat 
painoa ja parantavat suorituskykyä 

Rakenteensa vuoksi yksikerrostelamatot vaativat erityisen nastamallin suuremmalla kannalla  
nastoitettaessa jälkiasennusnastoilla. Näitä nastoja on saatavana suurimmilta nastavalmistajilta. 
Camoplast-takuuehdoissa määritellään telamattojen nastoitusta koskevat ehdot.      

9
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TEHOA JA
VOIMAA REITILLE

Ennen muutoksien tekemistä moottoriin tai kytkimeen vaihda 
Camoplast-telamattoon parantaaksesi kiihtyvyyttä, käsiteltävyyttä, vakautta 
ja jarrutusta. Camoplast-telamatto uralle siirtää moottorisi voiman sinne 
minne se kuuluu — lumeen. 
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UUSI ICE ATTAK XT

Ice Control Enhancement Technology (ICE Tech)-sarjan uusin 
jäsen on suunniteltu optimoidulle kumiseokselle ja nostaa rimaa 
tehdas- nastoitettujen telamattojen suorituskyvylle.

Tehdasnastoitus parantaa pitoa ja luottamusta 

Uusi palamuotoilu tarjoaa paremman pidon kuin Ice Ripper XT

31 mm harjakorkeus merkitsee parempaa käsiteltävyyttä ja vakautta 
kuin matalammilla paloilla

Optimoitu kumiseos parantaa harjojen jäykkyyttä ja pitoa hoidetuilla 
reiteillä
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9190H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 31 mm (1.22’’)  17 kg (37 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9191H 38 cm x 348 cm (15’’ x 137’’) 31 mm (1.22’’) 19 kg (42 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9192H 38 cm x 371 cm (15’’ x 146’’) 31 mm (1.22’’) 19 kg (43 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9200H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 31 mm (1.22’’) 18 kg (40 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9201H 38 cm x 326 cm (15’’ x 129’’) 31 mm (1.22’’) 19 kg (42 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9202H 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 31 mm (1.22’’) 20 kg (45 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9203H 38 cm x 365 cm (15’’ x 144’’) 31 mm (1.22’’) 21 kg (47 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
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ICE ATTAK
Tehdasnastoitus parantaa 
pitoa ja luottamusta

HackSaw-pohjainen 
harjamuotoilu parantaa 
huippunopeutta ja käsitel-
tävyyttä kovapohjaisessa 
lumessa

Nastakuviossa on 31 erillistä 
pitokohtaa

27 mm harjakorkeus 
keskivertoreiteille ja hyvään 
nopeuteen

35 mm harjakorkeus 
sekä reitille että 
maastoon
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9028H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 27 mm (1.063’’) 17 kg (38 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9029H 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 27 mm (1.063’’) 20 kg (43 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9037H 38 cm x 325 cm (15’’ x 128’’) 27 mm (1.063’’) 18 kg (40 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9106H 38 cm x 366 cm (15’’ x 144’’) 27 mm (1.063’’) 20 kg (45 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9134H 38 cm x 348 cm (16’’ x 137’’) 35 mm (1.375’’) 21 kg (47 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9136H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 35 mm (1.375’’) 19 kg (41 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9138H 38 cm x 371 cm (15’’ x 146’’) 35 mm (1.375’’) 23 kg (50 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi



ICE RIPPER XT
Tehdasnastoitus parantaa 
pitoa ja luottamusta

Ripsaw-pohjaiset, kallistetut 
harjat tarjoavat erinomaisen 
pidon eteenpäin ja sivulle

32 mm harjakorkeus 
merkitsee parempaa pitoa, 
käsiteltävyyttä ja vakautta 
kuin matalammilla paloilla

“Lohkottu” harjan muotoilu 
tarjoaa erinomaisen pidon 
kovapohjaisilla reiteillä
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9042H 38 cm x 348 cm (15’’ x 137’’) 32 mm (1.25’’) 18 kg (40 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9077H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 32 mm (1.25’’) 18 kg (39 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9078H 38 cm x 325 cm (15’’ x 128’’) 32 mm (1.25’’) 19 kg (42 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9079H 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 32 mm (1.25’’) 20 kg (44 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9164H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 32 mm (1.25’’) 16 kg (36 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9173H 38 cm x 366 cm (15’’ x 144’’) 32 mm (1.25’’) 21 kg (46 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi



UUSI RIPSAW II

Uusi harjamalli yhdistää RipSaw-, Cobra- ja Predator-mallien 
parhaat ominaisuudet erinomaiseksi suorituskyvyksi monenlaisissa 
reittiolosuhteissa

Vähemmän sivupitoa kaareessa kuin alkuperäisessä RipSaw:ssa

Vähemmän melua telamatosta hoidetulla, kovapintaisella reitillä

25 mm harjakorkeus antaa hyvän huippunopeuden

32 mm harjakorkeus merkitsee parempaa pitoa, käsiteltävyyttä ja 
vakautta
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9156H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 32 mm (1.25’’) 16 kg (36 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9158H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 25 mm (1’’) 15 kg (32 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9209H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 32 mm (1.25’’) TBA 73 mm (2.86’’) Täysi

9210H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 25 mm (1’’) TBA 73 mm (2.86’’) Täysi
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RIPSAW
Aggressiivisesti kallistetut 
profiilit parantavat pitoa 
eteenpäin ja sivulle 
hoidetuilla reiteillä

“Lohkottu” harjan muotoilu 
merkitsee ylivoimaista kä-
si teltävyyttä, kiihtyvyyttä ja 
jarrutuspitoa kovapohjaisilla 
reiteillö

Kapea palan alaosa 
pienentää vierinvastusta ja 
parantaa huippunopeutta

Jäykät harjat tarjoavat
erinomaisen 
kestävyyden ja 
pitkän käyttöiän 
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9001H 34 cm x 325 cm (13.5’’ x 128’’) 32 mm (1.25’’) 15 kg (34 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit kiinni
9040H 38 cm x 325 cm (15’’ x 128’’) 32 mm (1.25’’) 19 kg (41 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
9968H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 32 mm (1.25’’) 17 kg (38 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
9968H144 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 32 mm (1.25’’) 17 kg (38 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
9969H 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 32 mm (1.25’’) TBA 64 mm (2.52’’) Täysi
9146H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 32 mm (1.25’’) 16 kg (35 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit auki
9148H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 25 mm (1’’) 15 kg (32 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9149H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 32 mm (1.25’’) 15 kg (34 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9969H162 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 32 mm (1.25’’) TBA 64 mm (2.52’’) Täysi



COBRA
Ylivoimainen käsiteltävyys, 
kiihtyvyys ja jarrutuspito 
pehmeällä uralla kaarevien 
harjojen ansiosta

Joustava harjan muotoilu 
tarjoaa erinomaisen pidon 
reitin ulkopuolella ja hyvän 
huippunopeuden

Pienempi telamaton melu

Ainutlaatuiset pitohampaat 
antavat lisäpitoa 
kovapintaisella lumella
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9052H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 34 mm (1.352’’) 17 kg (37 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9061H 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 34 mm (1.352’’) 19 kg (42 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9081H 38 cm x 325 cm (15’’ x 128’’) 34 mm (1.352’’) 18 kg (40 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9092H 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 34 mm (1.352’’) 15 kg (33 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9093H 38 cm x 348 cm (15’’ x 137’’) 34 mm (1.352’’) 17 kg (38 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9107H 38 cm x 366 cm (15’’ x 144’’) 34 mm (1.352’’) 20 kg (44 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9120H 38 cm x 371 cm (15’’ x 146’’) 34 mm (1.352’’) 18 kg (40 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi



HACKSAW
Puolikuun muotoiset harjat 
upotetuilla kärjillä ja leik-
kaavilla reunoilla parantavat 
pitoa eteenpäin ja sivulle ko-
vapintaisilla, hoidetuilla urilla

Jäykät harjat tarjoavat 
erinomaisen kestävyyden ja 
pitkän käyttöiän

Kapea harjan alaosa pienen-
tää vierinvastusta ja parantaa 
huippunopeutta

25 mm harjakorkeus pienen-
tää vierinvastusta 
ja polttoaineen  
kulutusta
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9009H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 25 mm (1’’) 17 kg (33 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit kiinni

9010H 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 25 mm (1’’) 17 kg (38 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9027H 36 cm x 307 cm (14’’ x 121’’) 25 mm (1’’) 17 kg (32 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9043H144 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 25 mm (1’’) 17 kg (36 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9110H 36 cm x 325 cm (14’’ x 128’’) 25 mm (1’’) 17 kg (34 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9147H 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 25 mm (1’’) 17 kg (32 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit auki

9960H 34 cm x 325 cm (13.5’’ x 128’’) 25 mm (1’’) 17 kg (31 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit kiinni



ENERGY
Taloudellinen 
yleisvaihtotelamatto

Kevyt rakenne antaa 
hyvän polttoainetalouden 
ja pienen vierinvastuksen
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9793T 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 25 mm (1’’) 15 kg (32 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit kiinni

9793T144 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 25 mm (1’’) 15 kg (32 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit kiinni

9794T 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 25 mm (1’’) 16 kg (36 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit kiinni



JÄTÄ REITIT

Virkistyalueilta reitin varrella, ojalinjoilta, jäätyneiltä vesireiteiltä vakavaan 
maastoretkeilyyn kaukana teistä ja reiteistä, järjestettyyn maastokilpailuun, jossa 
olosuhteet voivat olla millaiset tahansa, tarvitset lisää pitoa maaston muuttuessa 
vaikemmaksi ja lumen syvemmäksi.

22
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JÄTÄ REITIT KAUAS TAAKSESI

VAlITSE OIKEA HARJAKORKEuS 
• 38 mm harja kuljettajille, jotka ajavat sekä reitillä että reitin ulkopuolella
• 44 mm harja vakavampaan maastoajoon

Anna kelkallesi iso tehonlisä maastoajoon Camoplast-maastotelamatolla.

23



BACKCOuNTRY

44 mm harjat tarjoavat erinomaisen pidon reitin ulkopuolella 
ajamisesta pitäville crossover-kuljettajille

Sno X-pohjaiset harjat purevat syvään, pehmeään, koskemattomaan  
lumeen

Jäykkien harjojen tukipylväiden ja optimoidun kumiseoksen ansiosta 
ihanteellinen suorituskyky reitillä ja reitin sivussa

24

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9140C 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 44 mm (1.75’’) 18 kg (40 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9141C 38 cm x 325 cm (15’’ x 128’’) 44 mm (1.75’’) 19 kg (42 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9142C 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 44 mm (1.75’’) 20 kg (44 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9143C 38 cm x 366 cm (15’’ x 144’’) 44 mm (1.75’’) 21 kg (46 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
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XC PRO

44 mm harjat tarjoavat erinomaisen pidon reitin ulkopuolella 
ajamisesta pitäville crossover-kuljettajille

Sno X-pohjaiset harjat purevat syvään, pehmeään, koskemattomaan 
lumeen

Ylivoimainen käsiteltävyys, kiihtyvyys ja jarrutuspito pehmeällä reitillä 
kaarevien harjojen ansiosta

Kallistetut harjat pitävät eteenpäin ja sivulle kovalla ja hoidetulla 
pinnalla

26

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9139C 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 44 mm (1.75’’) 19 kg (42 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9170C 38 cm x 371 cm (15’’ x 146’’) 44 mm (1.75’’) 23 kg (51 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
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INTENSE
38 mm harjat tarjoavat 
aggressiivisen pidon reitillä 
ajamisesta pitäville 
crossover-kuljettajille

Sahanterämuodolla 
erinomainen käsiteltävyys, 
kiihtyvyys ja jarrutuspito 
hoidetuilla, kovapohjaisilla 
reiteillä

V-muotoiset ja täysikokoiset 
harjat antavat lisäpitoa 
pehmeällä irtolumella

28

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9108C 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 38 mm (1.5’’) 19 kg (41 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9930C 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 38 mm (1.5’’) 18 kg (39 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi



CROSSOVER
38 mm harjat tarjoavat 
aggressiivisen pidon reitillä 
crossover-kuljettajille

Suuremmat pituudet – 144˝, 
151˝ ja 159˝ — mahdollistavat 
vuoristokelkan muuttamisen 
crossover-malliksi ajamiseen 
reitillä ja reitin ulkopuolella

Aggressiivisesti kallistetut 
harjat parantavat pitoa eteen- 
päin ja sivulle hoidetuilla 
reiteillä

Porrastettu harjan muoto 
antaa palan joustaa 
pidon parantami- 
seksi irtolumella
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9003C 38 cm x 366 cm (15’’ x 144’’) 38 mm (1.5’’) 23 kg (50 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9004C 38 cm x 384 cm (15’’ x 151’’) 38 mm (1.5’’) 24 kg (52 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9005C 38 cm x 404 cm (15’’ x 159’’) 38 mm (1.5’’) 23 kg (51 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit auki



RIPSAW 1.5
38 mm harjat tarjoavat 
aggressiivisen pidon reitillä 
ajamisesta pitäville 
crossover-kuljettajille

Aggressiivisesti kallistetut 
harjat parantavat pitoa 
eteenpäin ja sivulle hoidetuil-
la reiteillä

“Lohkottu” harjan muotoilu 
antaa erinomaisen käsitel-
tävyyden, kiihtyvyyden ja 
jarrutuspidon kovapintaisilla 
reiteillä

Jäykät harjat tarjoavat
erinomaisen
kestävyyden  
ja pitkän käyttöiän

30

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9045C 38 cm x 325 cm (15’’ x 128’’) 38 mm (1.5’’) 18 kg (40 lbs) 64 mm (2.52’’) Joka 3. / välit auki

9076C 38 cm x 348 cm (15’’ x 137’’) 38 mm (1.5’’) 19 kg (42 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9112C 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 38 mm (1.5’’) 19 kg (41 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9113C 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 38 mm (1.5’’) 21 kg (46 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9159C 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 38 mm (1.5’’) 17 kg (37 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9172C 38 cm x 371 cm (15’’ x 146’’) 38 mm (1.5’’) 20 kg (45 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi



FREERIDE
38 mm harjat tarjoavat 
aggressiivisen pidon reitillä 
ajamisesta pitäville 
crossover-kuljettajille

36 cm:n leveys mahdollistaa 
asennuksen MY07-12 
Yamaha Phazer FX-, GT- ja 
RTX-malleihin

Ulkoreunojen täysikokoiset 
harjat antavat erinomaisen 
pidon pehmeällä irtolumella

Sormi-tyyppiset harjat tela- 
maton keskellä paranta- 
vat pitoahoidetulla, 
kovapintaisella 
lumella
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9033C 36 cm x 307 cm (14’’ x 121’’) 38 mm (1.5’’) 17 kg (38 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi



YLEMMÄS  

JA SYVEMMÄLLE  

TODELLISELLA  

VOIMALLA

32



V
U

O
R

IS
TO

O
N

Ajo vuoristossa vaatii huippupitoa 
teräviin jyrkissä rinteissä ja 
pohjattomassa puuterilumessa. 
lisäksi ajokauden aikana muuttuvat 
olosuhteet voivat asettaa erilaisia 
vaatimuksia telamatolle, joten oikean 
telamaton valinta on kriittistä: 
 
•	51	mm	ja	59	mm	harjat 
 maltilliseen retkeilyyn
•	64	mm	ja	76	mm	harjat 
 ajamiseen jyrkässä rinteessä 
 ja syvässä lumessa

Yli vuosikymmenen 
vuoristokokemuksella suunnitellut 
ja kahden vuoden takuulla varmistetut 
Camoplast-vuoristotelamatot selvittävät 
monenlaiset lumiolosuhteet alkutalven 
puuterista lopputalven kantohankeen.

33



UUSI PEAK 2.5

Vuorottelevilla porrastetuilla ja kaarevilla 64 mm korkuisilla harjoilla 
varustettu radikaali uusi PEAK 2.5 asettaa uudet normit syvän lumen 
telamatoille, ohittaen jopa 64 mm Camoplast Challenger Extreme:n ja 
monet kelkkavalmistajien omat telamatot. 

50 mm harjakorkeus antaa pitoa pohjattomassa puuterissa ja jyrkkiin mäkiin

Valtavat kulmikkaat harjat purevat hyvin ja ohjaavat lunta kelkan alla 
antaen hyvän kelluvuuden

Jäykät harjan tukipylväät on optimoitu pehmeälle ja kovalle lumelle

Harjojen jäykät ulkoreunapalkit parantavat sivuttaishallintaa ja siten 

käsiteltävyyttä

34

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9177M 41 cm x 414 cm (16’’ x 163’’) 64 mm (2.5’’) 29 kg (63 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9178M 41 cm x 392 cm (16’’ x 154’’) 64 mm (2.5’’) 27 kg (60 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9179M 41 cm x 371 cm (16’’ x 146’’) 64 mm (2.5’’) 25 kg (56 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9180M 38 cm x 414 cm (15’’ x 163’’) 64 mm (2.5’’) 27 kg (59 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9181M 38 cm x 392 cm (15’’ x 154’’) 64 mm (2.5’’) 25 kg (56 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9182M 38 cm x 371 cm (15’’ x 146’’) 64 mm (2.5’’) 24 kg (53 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

Näissä telamatoissa on keskellä reiät kolmannelle vetopyörälle. Esim. Polaris Assault -malleihin.



UUSI PEAK 2.5
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CHAllENGER
Challengerin harjojen 
muotoilu tarjoaa 
monikäyttöistä joka paikan 
suorituskykyä vuoristossa 
ajamiseen

51 mm ja 59 mm harjat 
tarjoavat hyvän pidon 
maltilliseen retkeilyyn ja 
ajoon reitin ulkopuolella

Sahanteräharjat pitävät 
kovalla keväthangella

36

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9064M 41 cm x 371 cm (16’’ x 146’’) 59 mm (2.313’’) 22 kg (49 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9065M 41 cm x 391 cm (16’’ x 154’’) 59 mm (2.313’’) 24 kg (53 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9066M 41 cm x 414 cm (16’’ x 163’’) 59 mm (2.313’’) 26 kg (57 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9086M 38 cm x 348 cm (15’’ x 137’’) 51 mm (2’’) 20 kg (44 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9087M 38 cm x 371 cm (15’’ x 146’’) 51 mm (2’’) 22 kg (48 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9088M 38 cm x 391 cm (15’’ x 154’’) 51 mm (2’’) 23 kg (51 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9204M 41 cm x 348 cm (16’’ x 137’’) 59 mm (2.313’’) 21 kg (46 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9797M 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 51 mm (2’’) 23 kg (50 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
9798M 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 51 mm (2’’) 20 kg (45 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi



EXTREME 
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CHAllENGER
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Challenger-harjamuoto

64 mm ja jättimäiset 76 mm 
harjat maastoon, syvimpään 
pohjattomaan puuteriin ja 
jyrkimpien mäkien nousuun

Sahanteräharjat pitävät 
kovalla keväthangella

Valinnainen 174˝ pituus on 
suurin yhtenä kappaleena 
valmistettu moottorikelkan 
telamatto, joka varmistaa 
äärimmäisen kelluvuuden

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET
9035M 38 cm x 442 cm (15’’ x 174’’) 64 mm (2.5’’) 29 kg (63 lbs) 76 mm (3’’) Täysi
9036M 41 cm x 442 cm (16’’ x 174’’) 64 mm (2.5’’) 30 kg (67 lbs) 76 mm (3’’) Täysi
9102M 41 cm x 391 cm (16’’ x 154’’) 64 mm (2.5’’) 27 kg (59 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9103M 41 cm x 414 cm (16’’ x 163’’) 64 mm (2.5’’) 28 kg (61 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9104M 38 cm x 391 cm (15’’ x 154’’) 64 mm (2.5’’) 25 kg (55 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9105M 38 cm x 414 cm (15’’ x 163’’) 64 mm (2.5’’) 26 kg (57 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
9115M 41 cm x 442 cm (16’’ x 174’’) 76 mm (3’’) 34 kg (75 lbs) 76 mm (3’’) Täysi
9174M 38 cm x 389 cm (15’’ x 153’’) 64 mm (2.5’’) 26 kg (57 lbs) 76 mm (3’’) Täysi
9175M 38 cm x 412 cm (15’’ x 162’’) 64 mm (2.5’’) 25 kg (55 lbs) 76 mm (3’’) Täysi



Camoplast-työkelkan telamatot ovat aina tehtävänsä tasalla vaikeissa olosuhteissa suuren pinta-alan antaman 
hyvän kelluvuuden ja aggressiivisien harjojen varmistaman pidon ansiosta.
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TYÖSKENTELE
KOVEMMIN,  
PITEMPÄÄN, 

PAREMMIN

Camoplast-työkelkan telamatot ovat aina tehtävänsä tasalla vaikeissa olosuhteissa suuren pinta-alan antaman 
hyvän kelluvuuden ja aggressiivisien harjojen varmistaman pidon ansiosta.
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UUSI COBRA WT

Camoplast Cobra WT on tinkimätön ratkaisu työhön ja huviin 
maastossa. 

Erikoiskorkeat 38 mm ja 46 mm harjat optimoivat pidon niin reitillä kuin 
reitin ulkopuolellakin

Kaarevien harjojen pito on huippuluokkaa pehmeässä irtolumessa ja  
tiettömässä maastossa

Keveys parantaa tehokkuutta ja polttoainetaloutta

Vankka vyörakenne vetää raskaat kuormat venyttämättä telamattoa

40

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9195U 50 cm x 392 cm (20’’ x 154’’) 46 mm (1.8’’) 29 kg (65 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9196U 50 cm x 392 cm (20’’ x 154’’) 38 mm (1.5’’) 28 kg (62 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi
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ICE WIDE TRACK
Tehdasnastoitus parantaa 
pitoa ja luottamusta 

Sormi-tyyppisillä harjoilla 
huippupito kovapintaisella 
lumella

42

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9008U 50 cm x 396 cm (20’’ x 156’’) 32 mm (1.25’’) 33 kg (72 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
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RIPSAW Full
Täysleveät harjat antavat 
pitoa pehmeällä irtolumella

Aggressiivisesti kallistetut 
harjat parantavat pitoa 
eteenpäin ja sivulle 
kovapintaisella lumella

“Lohkottu” harjan muotoilu 
parantaa pitoa ja 
jarrutuspitoa kovapintaisella 
lumella

Jäykät harjat tarjoavat 
erinomaisen kestävyyden ja 
pitkän käyttöiän

43

MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9002U 50 cm x 396 cm (20’’ x 156’’) 32 mm (1.25’’) 31 kg (68 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9089U 50 cm x 391 cm (20’’ x 154’’) 35 mm (1.375’’) 30 kg (66 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9151U 50 cm x 396 cm (20’’ x 156’’) 32 mm (1.25’’) 31 kg (68 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi
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Snowcross, ovaali, kiihdytys tai hillcross, 
Camoplast pureutuu syvään ja pitää linjansa tehokkaimmalla  
saatavana olevalla kisatelamattojen teknologialla.  
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SNO X
44 mm harjat ovat 
ammattikuljettajien valinta

Erikoiskova ulkopuolen 
kumiseos merkitsee hyvää 
pitoa lähtökiihdytyksessä

Telamallien muotoilun ovat 
testanneet ja todistaneet 
valitut tehdastiimit

ISR-hyväksytty käytettäväksi 
Mod-luokassa
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9067R 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 44 mm (1.75’’) 19 kg (41 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9128R 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 44 mm (1.75’’) 17 kg (37 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9169R 38 cm x 305 cm (15’’ x 120’’) 44 mm (1.75’’) 18 kg (40 lbs) 73 mm (2.86’’) Täysi

9068R 38 cm x 325 cm (15’’ x 128’’) 44 mm (1.75’’) 20 kg (43 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi



OVAl SERIES
Luokkansa kevein, 
optimaalinen tehokkuus ja 
tehonsiirto

“Pehmeä” ulompi kumiseos 
maksimoi pidon jäällä

Erikorkuisia harjoja kaikkiin 
lumi- ja jääolosuhteisiin

Ovaalin monikertaisen 
voittajan Jacques 
Villeneuven valinta
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9812R 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 13 mm (0.525’’) 15 kg (33 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9982R 34 cm x 295 cm (13.5’’ x 116’’) 18 mm (0.725’’) 13 kg (28 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9995R 38 cm x 295 cm (15’’ x 116’’) 18 mm (0.725’’) 14 kg (31 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9997R 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 18 mm (0.725’’) 16 kg (36 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi



ICE & GRASS DRAG
13 mm harjakorkeudella 
pieni vastus

13,5” leveys on kevyt ja 
antaa parhaan 
huippunopeuden

Useita pituuksia 
monenlaisille
kilpa-alustoille
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9084R 34 cm x 366 cm (13.5’’ x 144’’) 13 mm (0.525’’) 16 kg (35 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9810R 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 13 mm (0.525’’) 13 kg (28 lbs) 64 mm (2.52’’) Ei aukkoja/solkia

9811R 38 cm x 307 cm (15’’ x 121’’) 13 mm (0.525’’) 15 kg (33 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9862R 38 cm x 345 cm (15’’ x 136’’) 13 mm (0.525’’) 17 kg (37 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi

9902R 34 cm x 325 cm (13.5’’ x 128’’) 13 mm (0.525’’) 15 kg (33 lbs) 64 mm (2.52’’) Täysi



ASPHAlT DRAG
Pehmeä ulompi kumiseos 
maksimoi pidon 
päällystetyllä pinnalla

10,625” leveys on kevyt 
ja antaa parhaan 
huippunopeuden

Useita pituuksia 
monenlaisille kilpa-alustoille
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MALLI MITAT HARJAKORKEUS PAINO JAKO SOLJET

9895R 27 cm x 307 cm (10.625’’ x 121’’) 16 mm (0.625’’) 15 kg (33 lbs) 64 mm (2.52’’) Ei aukkoja/solkia

9896R 27 cm x 325 cm (10.625’’ x 128’’) 16 mm (0.625’’) 16 kg (35 lbs) 64 mm (2.52’’) Ei aukkoja/solkia

9897R 27 cm x 345 cm (10.625’’ x 136’’) 16 mm (0.625’’) 17 kg (37 lbs) 64 mm (2.52’’) Ei aukkoja/solkia



PÄIVITÄ KELKKASI - SOVELTUVUUSTAULUKKO
Auttaaksemme sinua löytämään oikeankokoisen telamaton kelkkaasi Camoplast 
ylläpitää kattavaa sopivuustaulukkoa web-sivustollamme osoitteessa www.camoplast.com 
tai www.duell.fi.

Vuosittain päivitettävä vertailutaulukko kattaa useimmat Arctic Cat-, Lynx-, Polaris-, Ski-doo- ja 
Yamaha-moottorikelkat vuosimallista 1990 alkaen. Luettelossa on myös eräitä 1980-luvun malleja. 
Huomautukset telamattojen soveltuvuudesta sisältävät lisätietoja eräisiin malleihin.

50



MYÖS TAKUUMME ON HUIPPULUOKKAA
Parhaista materiaaleista valmistettuja, huolella uusimpia teknologioita käyttäen tiukkojen 
toleranssien mukaan koottuja Camoplast-telamattoja pidetään maailman parhaina. Siksi 
annamme alan parhaan takuun.

Minkä tahansa Camoplast-telamaton valitsetkin, takaamme pitkän käyttöiän, vähäisen huollontarpeen, hyvän  
vauriokestävyyden ja huippuluokan pidon. 

PARAS HUOLTOPALVELU
Camoplastin teknisen osaamisen ja palvelun maine on maailman huippua. Missä tahansa 
maailman kolkassa oletkin, lähellä on aina Camoplast-asiantuntija valmiina vastaamaan 
kysymyksiisi ja tarpeisiisi ja auttamaan sinua nauttimaan ajokokemuksestasi.

Camoplastin osaaminen on käytettävissäsi suorien tukipalveluiden tai minkä tahansa edustajamme kautta ympäri 
maailman.

Jos sinulla on tekninen tai asiakaspalvelua koskeva kysymys, ota yhteyttä maahantuojaan:
Duell Bike-Center Oy, puh. 06-322 7500. 



ALAN JOHTAJA VUODESTA 1958

Moottorikelkan kanssa vuonna 1958 syntynyt Camoplast-telamatto on ollut alusta alkaen alan johtava 
tuotemerkki. Ne ovat ensiasennusosia yli 90%:ssa moottorikelkoista maailmanlaajuisesti ja saatavana 
on yli 150 erilaista Camoplastin suunnittelemaa vaihtotelamattomallia moottorikelkan suorituskyvyn 
parantamiseksi.

Camoplast käyttää uusimpia menetelmiä telamattojen suunnittelussa, tuotannossa ja testauksessa 
moottorikelkan suorituskyvyn ja pidon maksimoimiseksi, huollontarpeen monimoimiseksi ja telamaton, 
kelkan ja kaikkien osien käyttöiän pidentämiseksi. Camoplast-telamatto on ajomukavuuden, turvalli-
suuden ja jännityksen tae.

Katso kaikki Camoplast-tuotteet web-sivustoltamme osoitteessa www.camoplast.com

Maahantuoja: Oy Duell Bike-Center Ab  •  www.duell.fi/kauppiaat

Kaikkia telamattoja ei voida asentaa ilman muutoksien tekemistä. Käänny Camoplast-myyjäsi puoleen asennusohjeiden saamiseksi. 
Jatkuvan tuotekehityksemme vuoksi pidätämme oikeuden teknisten tietojen, rakenteen, mallien tai varusteiden muuttamiseen tai 
lopettamiseen ilman velvoitteita. Camoplast-tuotteet valmistetaan USA:ssa, Kanadassa ja Suomessa. ©Kaikki oikeudet pidätetään. ® 
ja ™ovat Camoplast Inc.:n tuotemerkkejä.


