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...Utrustning

Nyttig och kul träning
Direkt Hit måltavlor ger svar på jägarens skjutskicklighet, men även på de anatomiska 
kunskaperna. Tavlorna har måtten 70x100 cm och finns för närvarande med rådjur 
och vildsvin, fler djurarter kommer. Framsidan visar bilden på djuret medan baksidan 
visar dess anatomi och hur skotten placerats. Genom att välja lämpligt avstånd till 
målet (angivelser finns på tavlan) fås ett skalenligt förhållande till viltbilden. Tavlorna 
levereras i 4-pack, pris 195 kr och kan användas till ca 80 skott. 

Fortunatus, fax: 0703-84 45 07. www.fortunatus.se

Utvärdering
Tilltalande format, snabb-
heten i exponering bra – 
den tar bild innan objektet 
hunnit ur synfältet, ett 
avstånd om 5–7 meter ger 
optimal bildkvalitet i mör-
ker. Lätt att dölja, lätt att 
programmera. Handen-
heten/styrboxens display 
visar bilderna, dock är 
det bättre att kontrollera 
kortet i datorn då bilden 
blir väldigt liten. Levereras 
med TV- och datorkabel 
samt SD-kort. 5 Bockar.

ScoutGuard SG550V är en liten åtelkamera med IR. Storleken är endast 
80x130x48 mm om 5 Mega Pixels. Det lilla formatet och färgsättningen 
gör den svårupptäckt. Kameran programmeras med en handenhet på 
vilken det finns en display där även bilderna kan ses. Utan denna kan 
kameran inte manövreras vilket minskar stöldrisken. Övrigt: känslig-
heten är justerbar, reaktionstiden uppges till 1 sekund, väldigt strömsnål 
– mindre än 0,3 mA i beredskapsläge, drivs med 4, helst 8, AA-batterier 
(driftstid ca 80 dagar) alternativt extern 6V DC. Kameran har inget in-
ternminne utan ett snabbt SD-kort bifogas (2 GB). Såväl stillbilder som 
video (1–60 sek) kan tas, datum och tid kan registreras på bilden samt 
tiden mellan bildsekvenser. Kameran är IP 54-klassad. Pris 2 495 kr. 

Hylte Lantmän, tel 0345-400 00. www.hylte-lantman.com 
På marknaden finns även en billigare variant med samma utseende 

som ej ska förväxlas med denna modell.

Utmärkt, liten och smidig
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