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Optimal egg

Prisvärt drevsikte
Vortex Viper 1–4x24 är den ultimata lösningen för den som vill ha ett litet smidigt sikte med
dagsbelysning. Siktet har ett brett synfält på 100 meter om 89,6–25,15 meter. Riktmedlet
TMCQ mrad har en tydlig röd cirkel som ger centrumkänsla vilket gör att man skjuter både
bättre och snabbare. 30 mm tub, vikt 453 gram. Lightforce Sweden AB. Pris: Från 4 995 kr.
Tel: 0950-120 08. www.lightforce.se

JJ Te
star

Uppdaterade
hörselskydd
Albecom har nya aktiva hörselskydd med slimmad design där ljudet
kan justeras individuellt per sida, hörselskydden ljudförstärker
ljud under 20 db och stänger av skadliga ljud vid 85 db. Skydden
har 3,5 mm utgång för komradio och drivs med AAA-batteri,
färger svart, grön, orange, vit, röd. Albecom. Pris: 695 kr. 1 års
garanti. Tel: 0120-248 20. www.albecom.se

OMDÖME

Hylte Lantmän har numera agenturen på en knivslip som visades på IWA

i Tyskland. Knivslipen är snabb, bekväm och ger dessutom ett proffsigt
slutresultat. Med tre utbytbara band i olika grovlek – grov, medium
och fin – får man en rakbladsvass egg utan att repa bladets spegelblanka
finish. Det finaste bandet kan när det blivit slitet förses med polerpasta
för en fantastisk skärpa. Även saxar, yxor och gräsklipparblad kan
skärpas med utrustningen. Hylte Lantmän. Worksharp. Pris: 1 295 kr
inklusive sex slipband. Tel: 0345-400 00. www.hylte-lantman.com

JJ fick slipen direkt från USA
vilket innebar att vi hade möjligheten att testa långt före den kom
på marknaden här hemma. Förtjusningen var total, slutresultatet
utmärkt – så högsta betyg, fem
bockhuvuden, i relation till pris
och kvalitet. Vem som helst kan
få kniven superskarp!

Svart plastkolv
Beretta lanserar nu A300 Outlander med syntetkolv. Vapnet är lätt att demontera/montera. Vapnets delar är tåligare och mindre

underhållskrävande än på tidigare modeller i 300-serien. Det självrengörande gasomladdningssystemet kräver minimalt
underhåll. Lådan tillverkas av ett solitt stycke aluminium och har frästa spår för optik. Vapnet har en stor varbygel i polymer.
Säkringsknappen har gjorts större och är försänkt för att minimera ofrivillig osäkring. Vapnet har stålhagelpipa med
kromat lopp och Berettas klassiska mobilchocke. Kaliber 12/76,
piplängder 66, 71, 76 cm, vikt 3,2 kg med 71 cm pipa.
Sako Sweden. Pris: 9 990 kr. Tel: 08-709 78 80. www.sako.se

Träffsäker lockpipa
Att locka ställer vissa krav på utövaren. Ljudet ska bli rätt.

Grågåspipan från DJ Illinois River Valley Inc ger med lätthet
ett naturligt ljud. Nybörjaren kommer fort underfund med
hanterandet. Tillverkaren som skapat lockpipor i mer än 30 år
vet hur ett kvalitetsljud ska låta. MaxJakt. Ca pris: 349 kr.
Tel: 044-253 17 34. www.maxjakt.se
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Bättre sikt
Ryggsäcken ”Passet” erbjuder en högre sitt-

höjd (57 cm) vilket gör det enklare att kvickt
resa sig från sittande ställning. Säcken är
tillverkad i tyst, kraftig och vattenavvisande
microfiber med förstärkt botten och kolvskydd på höger/vänster sida. Två utvändiga
termosfickor samt två fickor invändigt.
Dessutom finns två frontfickor med dragkedja. Säcken rymmer cirka 40 liter.
Engelsons Postorder AB. Pris 495 kr.
Tel: 0346-71 38 40. www.engelsons.se

Säkerhet
Från Farmland kommer ett reflex- och säkerhetspaket som består av ett hattband och en

fleecehalsduk. Både hattband och halsduk
har en klar och tydlig orange färg. Farmland.
Setpris: Cirka 139 kr. Tel: 0141-915 00.
www.three-horses.se

Passkomfort
Dangate har en intressant jaktstol. Stolen är hopfällbar och kan snabbt

och enkelt sättas på nya platser, dessutom kan den bäras som en ryggsäck. Stolen tillverkas i aluminium med rostfria skruvar och väger fem
kilo. Den är lätt att hantera, smidig att transportera och förvara.
Med ett justerbart skjutstöd ges bra stöd för vapnet. Jaktstolen har
en behaglig sittkomfort för långa pass. Dangate. Pris: 188 euro.
Tel: +45 22 72 70 15. www.dangate.dk
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