
En överraskande god
handkikare i förhållande
till priset, mycket behag-
ligt halkfritt grepp, mjukt
gående justering av bild-
skärpan, bra medföljande
linsskydd och som nämnts
bra bild och tilltalande
förstoring/objektivdiameter
med rund utgångspupill i
okularet. Billiga kikare har
ibland kantiga utgångs-
pupiller, vilket betyder
sämre prismor. Hur blir
det på sikt? Ja, det är
svårare att uttala sig om,
förmodligen inga problem,
man har från leverantören
så stort förtroende för
produkten att man kom-
mer att låta denna finnas
kvar i sortimentet under
flera år. Försiktiga 4 bock-
huvuden av 5 möjliga.
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Optik till lågpris

Hylte Lantmän har i sitt
sortiment handkikaren ”Max-
On” 10x42. Synfältet på 1 000
meter uppges till 105 meter.
Kikarkroppen är helt gummi-
klädd och ger ett mycket be-
hagligt grepp. Fokuseringen

sker med ett centrumhjul utan
yttre rörliga delar, diopterjus-
tering och justeringsmöjlighet
för glasögonanvändare med
upp/nervridbara ögonmusslor.
Kikaren är nitrogenfylld, im-
och vattentät. Linserna har

antireflexbehandlats för bästa
ljustransmission och ger en
mycket klar och skarp bild av
det betraktade föremålet.
Kikaren väger ca 700 gram,
vidd hopskjuten 11 cm, längd
15,5 cm, levereras med lins-
skydd, väska i textil samt rem,
2 års garanti. Pris 995 kr.

Hylte Lantmän,
tel 0345-172 00,
www.hylte-lantman.com

Dessa byxor från Fjällmans
är välsydda i getskinn med
två bakfickor, sidofickor och
benficka på båda benen.
Byxorna saluförs i grönt och
har en justeringsmöjlighet
baktill i ryggslutet för indivi-
duell tillpassning i midjemått.
Nertill i benslutet finns en väl

tilltagen öppning som sluts
med dragkedja och en
knappslå runt stövel

eller känga. I grenen och baken
har byxan försetts med dub-

belt skinn för bästa slitstyrka.
Skinnbyxor andas på ett bra
sätt, blir mjukare och behag-
ligare ju mer de används.
Skinnet bör dock behandlas
med ett lämpligt medel för
att hålla vattnet borta, våta
skinnplagg blir annars väldigt
tunga. Snygga byxor till priset
1 295 kr.Vården av byxorna
sker med företagets impreg-
nering, pris per burk 90 kr.

Fjällmans Vapen AB,
tel 0304-509 56.

Outslitliga av getskinn


