
UTR USTNING

+ Mycket starkt ljus
+ Robust kvalitet
+ Både 12 V och 230  V 
 laddare

TESTAD

Akta  dig  för  att titta in i den-
na lampa. Den har en ruskigt 
stark ljusstråle som du bör 
undvika att få i ögonen. 

Lampan är av LED-typ och 
visar hur fantastiskt långt 
denna teknik idag nått. Dio -
den uppges ha en brinntid på 
100 000 timmar – men ännu 
mer imponerande är hur 
starkt den lyser. Den har en 
koncentrerad ljuspunkt som 
gör det lätt att urskilja före-
mål på 100 meters avstånd, 
dessutom ett bra allmänljus i 
en vidare cirkel.

Lampan drivs av ett ladd-
bart batteri på 3,7 volt 2400 
mAh som ger en drifttid på 
cirka tre timmar. Lampan 
lyser med full e�ekt tills 
batteriet är urladdat då den 

slocknar tvärt. Du bör vara 
medveten om det så att du 
inte plötsligt står där i mörk-
ret utan någon fungerande 
belysning. Det är klokt att ha 
med ett extra batteri, de finns 
att köpa löst.

Materialet är eloxerad 
aluminium och lampan väger 
170 gram med batteri. Läng -
den är 13 centimeter.

Lampan  säljs  i ett paket kom-
plett som eftersökslampa. 
Det följer med en råttsvans-
brytare som fästs med kard-
borre på vapnet och tänds 
när du greppar om stocken. 
Brytaren fungerar bra och det 
behövs bara ett lätt tryck för 
att tända lampan.

Eftersom batteriet är 

laddbart följer 
det med en liten 
intelligent laddare. 
Den ansluts till endera ett 
vanligt vägguttag 230 volt, 
eller ett tändaruttag i bilen. 
Båda adaptrarna följer med. 
Batteriet laddas på cirka fyra 
timmar. Låt dig inte luras av 
att lampan på hållaren lyser 
grönt. Det är lampan på den 
del som stoppas i vägguttaget 
eller tändaruttaget som ska 

lysa grönt när batteriet 
är fulladdat. 
I paketet finns också 

ett gummerat metallfäste 
för att skruva fast lampan 
under pipan. Det enda vi 
egentligen saknar är ett 
pannband som lampan 
kunde placeras i – den skulle 
nämligen kunna fungera 
utmärkt som pannlampa.

Namnet på satsen är 
Genzo Uppladdningsbart 
Eftersökslamp-paket och 
priset är 795 kronor. 

Extra batteri kostar 149 
kronor. Den säljs av Hylte 
Lantmän och kan bestäl -

las direkt på hemsidan 
www. hylte-lantman.com    eller tel 

0345-400 00.  

Laddbar ljusstark 
eftersökslampa


