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 2 Mästaren jobbar nära familjen
Freddie Krugger Bertrand öppnade ett eget 
företag hemma i garaget – för att vara nära 
familjen. BigTwin har träffat en legend.

10 Ögongodis smakar inget 
Vilka hojar vill vi ska segra - hojarna som vi 
bara kan titta på, eller hojarna som vi också 
kan köra med?    

12 Spindeln i elsystemet
Med Motogadgets M-Unit kan vi snacka giga-
byte även i hojvärlden.

20 I garaget, under 300 kilo hoj
Det är kul, men inte alltid så lätt, att vara H-
D-ägare. Nu vill vi att ännu fler delar med sig 
av sina bravader! Törs du?  

21 Örjans åtrå
Sandra förvandlar Örjan till en tolvåring på 
jakt efter sin första Fibban. Och han drar sig 
inte för att hamna i trubbel.

22 Det är kevlaren som gör det
Martin Will har lämnat sporthojarna, för livets 
skull. BigTwin har känt på kevlaren i hans 
 attitydstinna Softail Night Train.

26 Grabbarnas överraskning
Peter Käck har fullt förtroende för grabbarna 
på verkstan. Och tur det, för han vet sällan 
hur hojen ser ut när han hämtar ut den på 
verskstan. Vi rullade ut hans Deuce i regnet – 
och förstår att han är en nöjd ägare.

30 Publikrekord på Elmia
Hojar och bilar i samma sal verkar vara ett 
vinnande koncept. Köerna ringlade långa 
till dragplåster som Chip Foose och Freddie 
Kruger Bertrand, som villigt skrev autografer.

36 Med en minimal vision
Craig Vetter, mannen bakom Liberator-kåpan, 
i exklusiv intervju.

40 Med skidor på köpet
Att öppna en hojbutik i ett skidcentrum 
låter inte som en given kassako. Men Truls 
vet vad han gör och har räknat på, och med, 
 norrmännen. 

42 Så fixar du startmotorn
Vi visar hur du kan reparera startmotorn 
när grejorna bara spinner men motorn står 
tvärstilla.

46 Teknik: Avgassystem – så funkar de
Ljudet från din hoj kan rädda liv, bidra till 
önskad attityd - och släppa loss effekt. Så här 
fungerar rören och krökarna.

49 Guide: Tändmoduler
Trimmar du motorn på din förgasar-H-D?  
Då vet du att standardtändningen ofta inte 
räcker. Här visar vi några tändmoduler.

52 Odessa-gänget når Sverige
Den händelserika resan med flerdagars-
stoppet i Faaker See och turen i de italienska 
alperna, ångrar de inte.

55 Sommaren är här, nästan
Här är festligheterna som du inte vill missa – 
och tillställningarna där vi är med.

56 Impulsköp blev ”mardröm”
Sören Haahr hade inte tänkt köpa en chopper 
när han var i USA. Han hade inte ens tänkt 
köpa en hoj. 

62 Nästa nummer ...
... kommer den 25 maj. 
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