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+	 Praktisk	fjärrkontroll
+	 Bra	bildkvalitet
+	 Liten	och	kamouflage-
	 färgad
-	 Ej	kamouflagefärgat	band

TesTad

Godis för vildsvin
Att	stryka	tjära på stolpar eller träd är ett 
beprövat sätt att höja vildsvinens intresse 
för åtelplatsen. Om olika tjära har olika 
dragningskraft så borde denna ligga bra 
till. Det är äkta trätjära från en gammal-
dags tjärdal hos Wilma Naturprodukter i 
Vilhelmina.

Namnet är Trapperns Vildsvinslock och 
förutom tjäran från en äkta tjärdal så har 
den fått en del andra tillsatser för att höja 
lockelsen. Pri-
set är 160 kro-
nor för en flaska 
på 100 milliliter. 
Du finner mer 
information 
och kan även 
beställa den på 
hemsidan www.
trappern.se		
eller tel 070-235 
10 17.

Denna	viltkamera har en 
fjärrkontroll som kopplas till 
kameran med en kabel. Det 
underlättar i hög grad när 
man ska göra inställningar 
medan kameran sitter på 
plats vid åteln, saltstenen 
eller viltstigen. 

Genom att avlägsna bot-
tenplattan och stoppa i USB-
kabeln kan man se bilderna 
som kameran tagit på en liten 
skärm på fjärrkontrollen. Bil-
den är för liten för att kunna 
avgöra kvalitén på fotot, men 
det syns om något djur fast-
nat på bilden. Alla bilderna 

lagras på ett minneskort, 
vilket gör det enkelt att ha 
med ett extra kort och skifta 
när kameran “vittjas”.

Fjärrkontrollen används 
även för att göra alla in-
ställningar av kameran. Om 
någon stjäl själva kameran får 
de knappast någon använd-
ning för den.

Man kan välja att ta stillbil-
der eller video. Upplösningen 
på stillbilder är som högst 
fem megapixel och då är 
bildkvalitén riktigt bra.

Kameran tar färgbilder på 
dagen och svartvita bilder i 
mörker med hjälp av infra-
rött ljus från lysdioder. När 
blixten utlöses kan man se 
hur det blinkar till i dioderna, 
men det upplevs inte som 
en blixt eftersom ljuset är 
osynligt.

Videosekvenserna kan 

vara upp till 60 sekunder 
långa. Nattetid blir även de 
svartvita och tas med hjälp av 
infrarött ljus. Kvalitén är bra 
och dioderna lyser upp cirka 

tio meter framför kameran.
Känslighet på utlösningen 

kan ställas in i tre lägen. Det 
följer med en utförlig svensk 
bruksanvisning som beskri-
ver alla inställningar.

Kameran är liten och 
kamouflagefärgad så den 
kan placeras diskret på en 
trädstam. Men den svarta 
remmen som följer med ger 
stark kontrast mot stammen 
och syns tydligt. Den borde 
istället ha en färg som mer 
liknade en trädstams.

Kameran heter Genzo 
Åtelkamera SG-550VX och 
kommer från Hylte Lantmän. 
Priset är 2 495 kronor.  Då 
följer det med ett minnes-
kort på 2 GB. Fler detaljer om 
åtelkameran på www.hylte-
lantman.com. Kameran kan 
beställas från hemsidan eller 
på tel 0345-400 00. 

Kamera med fjärrkontroll

Detta	är	en ofodrad tvålagers regn- 
och vindjacka med laminerat mem-
bran och tejpade sömmar. Insidan är 
en gummerad yta som på ett vanligt 
regnplagg, men yttersidan har mik-
rofiber vilket gör den mindre frasig 
än ett vanligt regnplagg när man går 
emot kvistar. Däremot är den ganska 
prasslig.

Huvan har en inläggning av skum-
plast i framkant som får den att den 
hålla formen. Den är avtagbar med 
dragkedja och kan justeras både i vidd 
och volym.

Eftersom jackan inte har något foder 
som absorberar fukt så är det lätt att 
gå sig svettig i den när genomsläppet 
genom membranet inte hinner med. 
I regnväder är den mest att betrakta 
som en regnjacka, men i torrt blåsigt 
väder är den bättre än en sådan efter-

som den då har en viss andning.
Jackan kommer från Pinewood och 

heter Westfold. Den finns i färgerna 
brun, Hardwood Blaze (orange ka-
mouflage) och Realtree kamouflage. 
Priset är cirka 1 200 kronor. Mer 
information finns på www.pinewood.
se eller tel 0370-341451.

Regnjacka 
med mikrofiber




