
Test av Genzo 8099 WR (155 MHz)
Jakt & Jägare har under vintern testat 155 radion Genzo 8099
från Hylte Lantmän. En av de billigaste radioapparaterna på
marknaden, men klarade testet md bravur ändå.
Genzo är en av marknadens minsta 155:a med 5 watts uteffekt, vil-
ket är den högsta tillåtna effekten för 155-bandet. Genzo är en
robust, lätt och kompakt jaktradio med sina miljövänliga NiMH-
batterier. Batteriet är på 12 volt de flesta andra radiotillverkar-
nas batterier ligger på 7,6 Volt (batterieffekten räknas fram
genom volt x mAh, således har Genzo ett mycket starkt batteri).
Radion är uppbyggd kring en stabil metallram. Trots sin stor-
lek är den full av finesser att ta till när det behövs. Radion
har valbar pilotton på frontpanelen, tangentlås, batterispar-
funktion vilket förlänger passningstiden markant, batteriin-
dikator, scanning och tydlig LCD display m.m. Helt enkelt
tekniskt fullutrustad och användarvänlig. Genzo är extremt
vattentålig (IP54-klassad vilket borgar för en hög säker-
het mot värme, kyla, slag och fukt). Uttagen till öron-
mussla och monofon sitter uppe på radion, vilket är
praktiskt när man har anslutna tillbehör och har radion
i fickan. Flera andra tillverkare är tvungna att placera
uttagen på sidan för att förhindra fukt/vatten att
tränga in i radion. Det säger en hel del om Genzos
vattentålighet/styrka. Med NiMH batteriet, behöver
du aldrig tänka på att ladda ur batteriet innan du
laddar. Har du jagat i två timmar kan radion sättas
på laddning över natten eller ett helt dygn, utan
att batteriet tar skada och du har alltid en jaktra-
dio som klarar 3-4 dagars normal jakt..
Jag har testat radion i både fint och otroligt
dåligt väder. Radion har vid flera tillfällen
blivit ner dränkt med både vatten och snö
och den fungerar utmärkt hela tiden. En
radio som jag tror kommer att vinna mer
och mer andelar på marknaden
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Kvalité till rätt pris!



Som yrkesjägare har jag provat de flesta jak-
tradio. För oss måste produkterna alltid fun-
gera oberoende av väder och vind och därför
är just Genzo är ett mycket bra val!
Radion är enkel att använda, liten, smidig,
driftsäker och med mycket god ljudkvalitet (du
kan viska i radion och de andra hör dig ändå).
Den är även väldigt tålig mot vatten och lika-
så är brukstiden lång.

Uttagen är placerade på toppen av radion vil-
ket är praktiskt när man använder sig av till-
behör och på grund av den mycket höga kva-
liteten klarar den detta. Batterierna är miljö-
vänliga NiMH-batterier som aldrig behöver
laddas ur. Varje gång Du har jagat kan Du

ladda över natten, eller gärna ett helt dygn och då har Du ca tre dagars jakt i batteriet. Genzo går nämligen
på 12 V (de flesta andra radio på 7,2 V) och effekten i batteriet mäts i volt x mAh-timmar.

Det låga priset?
Det beror på Hylte lantmäns enorma volymer och låga kostnader.
Chansa inte, köp Genzo den vet vi är utmärkt och Du behöver aldrig ångra Dig!
Hylte lantmän kan jaktradio. Fråga efter referenser i närheten av din ort.

Jägarhälsningar:
Jocke Smålänning

Genzo är en robust, lätt och kompakt jaktradio med
sina miljövänliga NiMH-batterier. Radion är upp-
byggd kring en stabil metallram. Trots att Genzo är
bland de minsta, är den full av finesser att ta till när
det behövs:
Radion har valbar pilotton på frontpanel, tangentlås,
batterisparfunktion, batteriindikator, scanning och
tydlig LCD display m.m.
Helt enkelt tekniskt fullutrustad!
Fuktskyddsklassad enligt IP 54

Jocke Smålänning: -En gång Genzo, alltid Genzo-

Yrkesfolkets favorit!
Bästa köpet!

Detta ingår:
- Batteriladdare
- Helixantenn
- Laddningsbart batteri
NiMH 12v 800 mAh

- Torrbatterikasett
- Öronmussla
- handlovsrem
- bältesclips

Tillbehör:
Lång skogsantenn
Genzo Miniheadset
Genzo Monofon

J A K T R A D I O S P E C I A L I S T E N

www.genzo.se • EN BRA AFFÄR!

Hylte Lantmän
Hantverksgatan 15 • 314 34 Hyltebruk
Tel. 0345-172 00 • Fax 0345-402 00
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