
UTR USTNING

Genzo  har  tagit  fram tre 
antenner till Garmins hund-
sökare Astro. Det är dels en 
skogsantenn, 45 centimeter 
lång, som i hög grad förbättrar 
räckvidden jämfört med den 
lilla gummiantenn som Astro 
levereras med.

Dessutom säljer de en 
teleskopantenn som liknar 
den som Garmin själva säljer, 
men är svartlackerad och har 
längden 92 centimeter till 
skillnad mot Garmins som är 
102 centimeter. Konstruktio -
nen är i övrigt densamma.

Man skruvar loss antennen 
från mottagaren och skruvar 
istället dit en kabel som går till 
ett handtag där antennen är 
fästad. Därmed kan man hålla 
upp antennen med rak arm för 
att få den så högt som möjligt 
och ändå läsa av mottagaren.

Skillnaden i längd på anten-
nerna ska teoretiskt göra en 
viss skillnad i mottagning och 
när vi jämförde dem så fick 
vi ett något bättre värde med 

Garmins antenn. Men skillna -
den är marginell och saknar 
betydelse vid praktisk använd-
ning. Båda är bra antenner som 
under någorlunda goda förhål-
landen ger Astro räckvidder på 
över en mil.

Genzo säljer även en bil-
antenn med magnetfot som är 
praktisk att använda när man 
söker hunden med hjälp av bil. 
Den antennen är 52 centimeter 
lång och magneten håller den 
fast på biltaket.

Samtliga  antenner från Gen-
zo har lika antennkoppling, så 
kallad FME-kontakt. Astron 
däremot har en SMA-kontakt, 
därför krävs en adapter. Den 
följer med Genzos antenner 
och det ligger en särskild tan-
ke bakom detta. Adaptern är 
tillverkad med en stödkrans 
runt själva fästet så att gängan 
inte bottnar. Det minskar 
risken att man vrider sönder 
fästet. Detta är nämligen en 
svag punkt på Astro.

När adaptern sitter på plats 
kan man istället byta anten-
ner med FME-kontakten och 
behöver inte utsätta mottag-
aren för belastning. Men om 
man vill använda Garmins lilla 
gummiantenn måste förstås 
adaptern skruvas bort.

Skogsantennen  kostar 275 
kronor. Teleskopantennen 
595 kronor och bilantennen 
495 kronor. De säljs var för 
sig eller alla tre i paket för 995 
kronor.

Antennsprötet till teleskop -

antennen kan köpas löst som 
reservdel till priset 295 kronor. 
Det sprötet passar Garmins 
hållare till teleskopanten-
nen. De som råkat bryta av 
sin Garmin-antenn kan köpa 
denna, eftersom Garmin själva 
inte säljer den som reservdel.

Till  teleskop-  och bilanten-
nen medföljer en adapter med 
TNC-kontakt så att dessa kan 
anslutas till en 155Mhz jakt-
radio med TNC-anslutning. 
Det fungerar bra eftersom 
frekvensbanden är desamma.

Antennerna har samlings-
namnet Max-Range och säljs 
av Hylte Lantmän. Du får  
mer information på tel 0345-
400 00 eller www.hylte-lantman.com.

+ Förbättrar  räckvidden
+ Adapter  minskar  
 skaderisk
+ Kan  användas  
 till  jaktradion
+ Teleskopantenn  
 som  reservdel
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