
SVENSK JAKT TESTAR

Nr 4  2017  SVENSK JAKT40

Hundpejlar
sätts på prov
Dagens hundpejlar är utrustade med en lång 
rad finesser och möjligheter. Med användar
vänlighet i fokus har Svensk Jakt testat sex 
olika hundpejlar. Vilka är bäst? 

TEXT & FOTO   LARS-HENRIK ANDERSSON

S
vensk Jakt har satt Tracker  
G500FI Black Magnum, 
Ultracom hund 2016, 
B-bark, Minifinder Atto, 
Garmin Alpha 100/T5 och 
Garmin Alpha 50/T5 Mini 
på tuffa prov. 

Det finns två system av hundpejlar. 
Garmin tar förenklat hjälp av gps- 
satelliter för positionering. Sänd-
ningen mellan enheten på hundens 
halsband och jägarens mottagare 
sker via radiovågor.

De övriga hundpejlarna, som vi 
benämner mobilpejlar, använder sig  
också av gps-satelliter för position-
ering. Hundens position skickas 
sedan som datatrafik eller sms via en 
mobilmast till jägarens mobiltelefon. 

Använder mobilnätet
Garmin kan användas där det inte 
finns någon mobiltäckning, men 
nackdelen är att räckvidden är  
begränsad. 

En mobilpejl kräver att du har 
uppkoppling mot ett mobilt telenät. 

En kul detalj är att mobilpejlarna 
gör att dina kompisar, hur långt 
borta de än bor, kan sitta och följa 
din hund på jakt om du vill. 

Det var drygt tio år sedan Garmins 
hundpejlsystem gjorde sitt inträde 
på den svenska marknaden. På sätt 
och vis var Garmins hundpejlsystem 
revolutionerande, nu kunde jägaren 
så gott som i realtid följa sin hund. 
Handenheten hette Astro 220 och 
hundhalsbandet DC30. 

Sedan dess har Garmin släppt tre 
nya handenheter och lika många 
halsband, och ej att förglömma T5 
Mini för de små hundraserna.

Samtidigt har Tracker och Ultra-
com (före detta Swepoint) fortsatt 
sitt utvecklingsarbete och presenter-
at nya modeller och programvara till 
mobiltelefonen. 

Nya aktörer
Dessutom har nya aktörer dykt upp 
på marknaden, däribland finska 
B-bark och Minitracker Atto, en liten 
gps-puck, som kan användas tillsam-
mans med apparna Easyhunt och 
Wehunt.

Svensk Jakt har, med användar-
vänligheten i fokus, satt de olika 
pejlsystemen på tuffa prov under  
jakt den gångna säsongen. 

 Vi har också testat vattentålighet  
och räckvidd samt hur pejlar koppla-
de till mobiltelefon fungerar där det 
är dålig mobiltäckning. Kartfunktion, 
batterilängd och kyla är andra detal-
jer vi granskat i verkligheten.

Vi har gjort en stor del av testet  
under praktisk jakt i sol, kyla och 
regn med älghund, skällande fågel-
hund och stövare. 

I många pejlar finns oändliga 
möjligheter till personliga inställ-
ningar, men det finns en tendens att 
de många finesserna gör  att det är 
lätt att tappa bort sig bland i flera fall 
krångliga och ologiska menyer. 

Vi tog upp fenomenet med en av 
tillverkarna som svarade att de har 

lanserat enkla basmodeller som ska 
vara superlätta att använda, men att 
dessa inte sålt så bra. 

Jägare och hundfolk tycks alltså 
vilja ha tillgång till all teknik och alla 
finess er. Sedan kanske de ändå bara 
använder en bråkdel av den teknik 
som finns tillgänglig.

Enkel att komma igång med
Sett ur ett användarvänligt  perspektiv 
är Garmin bäst när det gäller att 
snabbt kunna komma igång med sin 
pejl, från kartong till jaktskogen.  
Flera bruksanvisningar lämnar dock 
mycket i övrigt att önska.  Trackers 
bruks anvisning är inte lätt att 

Pejlarna i testet. Från 
vänster B-bark, Garmin 
T5, Ultracom, Tracker 
G500FI Black Mag-
num, Garmin T5 Mini, 
Alpha 50, Alpha 100 och 
Minifinder Atto samt 
den Sony Xperia som vi 
använde när vi testade 
Ultracom, Tracker, 
B-bark och Minifinder 
Atto.

TIPS: TA HJÄLP I BUTIKEN
Vårt råd när det gäller 
gsm-baserade pejl system 
som kräver sim-kort 
är att ta hjälp i butik. 
Sim-kortet som ska 
sitta i halsbanden från 
Ultracom och B-bark 
ska vara i den största 
storleken,  standard-sim. 
För att  kunna använda 
sim- kortet måste du först 
sätta in kortet i din egna 
telefon och avaktivera 
pin koden. Men har du en 
telefon med  micro -sim 

eller nano-sim blir det 
problem. Vi löste det 
på så sätt att vi åkte 
till en butik som säljer 
mobil telefoner och där 
hjälpte de oss att ta bort 
pin-koden och  fylla på 
kortet med surf.

Lite krångligt, men 
det är sånt som butik en 
säkert kan hjälpa till med. 
I några av enheter na satte 
vi in ett sim-kort med surf 
för 100 kronor, och det 
räckte för höstens jakter.
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förstå sig på och Ultracom har dålig 
 information om hur deras halsband 
ska användas, men uppger att de ska 
bli bättre på den punkten. B-bark 
får dock godkänt för sin manual på 
nätet.

Garmin skickar inte med någon 
instruktionsbok vid köp av Alpha 
100 och T5-halsbandet, utan bifogar 
bara ett kom-igång-häfte. Köparen 
får i stället ladda ner en på Garmins 
hemsida svårfunnen manual. Visser-
ligen en bra sådan, men nog ska den 
följa med i kartongen.

I takt med att utbudet av olika 
Garmin-pejlar vuxit finns det i dag 
jaktlag där det kan finnas olika hand-

enheter såsom Astro 220, Astro 320, 
Alpha 50 och Alpha 100. Lägg till 
möjligheten till olika halsband som 
DC30, DC40, DC50 samt T5. 

Går inte att koppla ihop
Att inte samtliga Garmin-produkter 
går att koppla ihop med varandra är 
dåligt. Över detta finns en klar och 
tydlig irritation bland de jägare som 
Svensk Jakt pratat med. I faktarutan 
i bilden ovan redovisas vilka enheter 
som fungerar tillsammans – och 
Garmin svarar på kritiken. 

Här riskerar Garmin sitt namn 
och rykte om man inte blir bättre på 
att hålla ihop sina olika versioner. 

Garmin har börjat jobba med att  
införa olika former av skallstatus 
i sina produkter. Här ligger mobil-
pejlarna Ultracom, Tracker och 
B-bark långt framme. Mycket 
beroende på att dessa tre är utveck-
lade (i Finland) för våra nordiska 
jaktformer med drivande hundar och 
spetsar.

Flacka landskap
Amerikanska Garmin verkar vara 
mer utvecklad för jakt med stående 
fågelhundar i relativt flacka land-
skap, vilket påverkar räckvidden 
negativt vid jakt i kuperad terräng. 

Noteras kan att med kombina- »

GARMINS ASTRO OCH ALPHA KAN STÖRA VARANDRA
K  Astro 220 klarar av att följa 

halsbanden DC30, DC40.

K  Astro 320 klarar av att följa 
DC30, DC40, DC5, T5 och 
T5 Mini.

K  Alpha 50 klarar av att följa 
T5, T5 Mini och DC50 om 
DC50 har senaste mjuk-
varan.

K  Alpha 100 klarar av att 
följa T5, T5 Mini, andra 
Alpha 100-handenheter 

och DC50  – om DC50 är 
ihopparad med en Alpha 
50 genom att man tar 
Tracking-koden från Alpha 
50 hundsidan och därefter 
manuellt knappar in den 
i Alpha 100 under menyn 
där man väljer ”Lägg till 
hund”.

Garmin svarar:  
Vad kan hända om det 
finns Alpha 100 och 
T5- halsband i ett jaktlag 
och  resterande hundar 

har Astro samt något av 
halsbanden?
Det kan före komma störning-
ar mellan halsbanden, men 
bara om två hundar möts 
i skogen och dessa sänder 
på samma id eller ligger på 
samma frekvens.  Därför är 
det optimalt om man har en 
hund på till exempel id 0-9 
(Astro) och den andra hund-
en på id 2-0 till 2-19 (Alpha).
Det viktigaste för att undvika 
störningar är alltså att ha 
olika id.
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Garmin Alpha 100 + T5 Garmin Alpha 50 + T5 Mini Minifinder Atto Tracker G500FI Black Magnum Ultracom hund  2016 B-bark

Pris Alpha 100: 6 399 kronor. 
T5: 3  199 kronor. 
Totalt: 8 499 kronor.
Karta ingår inte.

Alpha 50: 5 899 kronor.
T5 Mini: 3 199 kronor. 
Totalt: 7 799 kronor.
Karta ingår inte.

Pris 2 049 kronor. Tillkommer 129 
kronor per månad för Tracktor 
programvara med ett års bind-
ningstid.

5 700 kronor. Tillkommer 940 
kronor (årlig licens och kartor för 
Tracker Live-tjänster).

5 195 kronor. Tillkommer 1 295 
kronor som inkluderar lokali-
sering med dataanslutning och 
fastighetskarta.

6 448 kronor. Tillkommer 740 
kronor per år för programlicens 
och fastighetskarta.

Garanti 3 år på både handenhet och 
halsband.

3 år på både handenhet och 
halsband.

Garanti 1 år. Sändare 2 år. Programvara  
3 månader. 

2 år. 2 år.

Batteritid 
Enligt tillverkaren

Alpha 100: Upp till 20 timmar. 
T5-halsbandet: 20–40 timmar.

Alpha 50: Upp till 20 timmar. 
T5 Mini: 16–30 timmar.

Batteritid
Enligt tillverkaren

Från 56 timmar till 480 timmar. 18 till 100 timmar beroende på 
gsm-täckning.

Cirka 48 timmar. 24–48 timmar beroende på 
 uppdateringsintervall.

Kartor 1  799 kronor för topografisk karta 
över hela Sverige. Fastighetskarta 
går att ladda ner områdesvis. 
229 kronor per år för Birdseyes 
högupplösta satellitbilder.

1  799 kronor för topografisk karta 
över hela Sverige. Fastighetskarta 
går att ladda ner områdesvis. 
229 kronor per år för Birdseyes 
högupplösta satellitbilder.

Kartor Appen Minifinder Tracktor  för 
realtidspositionering stödjer 
Google maps, Bing maps och 
Open street maps.

Licensen innehåller terräng-
kartor och satellitbilder med 
fastighetsgränser från Sverige, 
Norge och Frankrike. Automatisk 
uppdatering av kartor.

Fastighetskarta över Sverige 
samt terrängkarta över Finland, 
Norge och Estland. Automatisk 
uppdatering av kartorna.

Terrängkarta ingår. Fastighets-
kartan kan köpas till för 290 
kronor per år.

Vatten täthet Alpha 100: IPX7-klassad. 
T5: Samma som Alpha  
plus 1 ATM (10 m).

Alpha 50: IPX7-klassad. 
T5 Mini: Samma som Alpha  
plus 1 ATM (10 m).

Vatten täthet IP67-klassad. Vatten- och dammtät 10 meter, 
IP67-klassad.

0,5 meter i 30 minuter. Damm- och vattentät  
IP67-klassad.

Vikt Alpha 100: 250 gram.
T5-halsbandet: 285 gram.  

Alpha 50: 260 gram.
T5 Mini: 206 gram.

Vikt 40 gram (139 gram med hals-
band).

217 gram (med halsband). 322 gram inklusive halsband och 
batteri.

393 gram inklusive halsband och 
batterier.

Områdeslarm Ja. Ja. Områdeslarm Ja. Ja. Ja. Ja.

Skall indikator Ja. Ja. Skall indikator Nej. Mikrofonen gör att du kan 
höra om hunden skäller.

Ja. Ja. Ja.

Skallräkning Ja. Nej. Skall räkning Nej. Ja. Ja. Ja.

Plus Skallräkning. Bra garantier, 
bäst av testade halsband och 
program varor. Går hyfsat snabbt 
att komma igång. Fungerar där 
det är dålig mobiltäckning.

Lätt och smidigt halsband 
för mindre jakthundar. 
Skallindikator funktionen bra. 
Bra garantier. Snabb upp-
dateringsfrekvens (2,5 sekunder).

Plus Liten, smidig, lätt och tillförlitlig. 
Bra batteritid. Fungerar tillsam-
mans med apparna Easyhunt 
och Wehunt.

Lätt halsband. Rejäl bruks-
anvisning medföljer, dock inte så 
pedagogisk. Skall markeras med 
annan spårbredd. Skallalarm och 
områdeslarm. Använder både 
gps och glonass.

Driftsäker, bra batterikapacitet, 
priset och garantin. Bra zoom-
ningsfunktion i kartappen.

Enkla menyer. Möjlighet att 
tända lampa på halsbandet. Kan 
ställa in uppdateringsfrekvens 
på fritt valda sekunder. Bra och 
skarp terrängkarta. Driftsäker 
trots dålig mobiltäckning.

Minus Begränsad räckvidd jämfört med 
en mobilpejl, allt från ett par 
 kilometer till maximalt en mil 
beroende på terräng, väder och 
vind. Ingen automatisk uppdater-
ing av karta på micro-sd-kort.

Begränsad räckvidd. Saknar skall-
räknare. Att de olika modellerna 
av halsband och handenheter 
inte är fullt kompatibla med  
varandra. Dyrt att köpa 
fastighets kartan för hela landet.

Minus Lite småkrångel med mikrofonen 
som slutade att fungera. Började 
fungera igen efter vårt vattentest, 
troligen något skräp som ”tvätt-
ades bort”.

Krångliga menyer. Förekommer 
störningar på servern. Ned-
sänkt i vatten hade den ingen 
satellit medan B-bark hade det. 
Garantitiden borde vara två år för 
program, enhet och tillbehör.

Lite krångliga menyer, dåliga 
instruktionsmanualer. Tillverk-
aren uppger dock att de är på 
väg att göra förbättringar på den 
punkten.

Slutade fungera efter vatten-
testet. Tungt halsband.

Omdöme Efter 2,5 kilometer i kuperad ter-
räng tappade handenheten kon-
takten med T5-halsbandet. En 
bra funktion är att man kan ställa 
in en pipsignal ifall den tappat 
kontakten. Men när man tappar 
kontakten får man inte alltid ett 
frågetecken på hundsymbolen. 
Batterikapaciteten i Alpha 100 är 
helt okej, du klarar dig gott och 
väl en lång jaktdag utan att  
behöva ladda den. Betyg: 4

För norrbottensspetsen var T5 
Mini bra, halsbandet kändes  
betydligt mer anpassat till 
hundens storlek än både DC40 
och T5. Räckvidden, som är 
något sämre jämfört med vanliga 
T5, räckte dock gott och väl för 
skogsfågel jakt. Handenheten  
Alpha 50 var enkel att komma 
igång med. Lampan på T5 Mini 
funkar bara tillsammans med 
Alpha 100 – dåligt. Betyg: 3

Omdöme Liten, lätt och smidig. Mikro-
fonen slutade fungera under 
testet. Började fungera igen efter 
vårt vattentest. Ibland loggade 
appen ur. Vi försökte vid ett antal 
tillfällen stänga av den genom 
att, enligt instruktionerna, skicka 
ett sms, men gps:en stängdes 
inte av. Spårningen fungerade 
klockrent.

 
                                                   Betyg: 4

Lätt och smidigt pejlhalsband. 
Under en jaktdag fick vi inte igång 
halsbandet, som indiker ade fel 
på sim-kortet. På kvällen fick vi 
igång halsbandet igen. Annars 
har halsbandet och applikationen 
i telefonen fungerat bra. Snabb 
laddning. Batterikapacitet en 
sämre än Ultracom. Som lägst tre 
sekunders uppdaterings intervall, 
Ultracom har fem sekunder som 
lägsta intervall. Betyg: 3

Hundpejlen och appen har 
fungerat bra. Svårt att installera 
sim-kortet. Det följer inte med 
någon beskrivning om var appen 
laddas ner, eller vad den heter. 
Både halsbandet och applika-
tionen har presterat mycket bra 
under testtiden.

 Betyg: 4

Plus för tvåvägskommunikation, 
förutom att ringa upp enheten så 
kan du även prata och det hörs 
i halsbandets högtalare. B-bark 
fungerade bra i områden med 
sämre mobiltäckning, bäst i test 
på den punkten. Kartan är tydlig 
och skarp. Enkelt att installera 
sim-kortet. Pejlen vi hade på test 
klarade inte vattenprovet, vilket 
drar ner betyget rejält. I övrigt en 
mycket bra produkt. Betyg: 2

tionen Astro 320/T5 kan man få 
skallindikation (inte skallräknare), 
men bara om språket är inställt på 
engelska. En märklig detalj som 
irriterar. I grenen skallfunktioner  
vinner mobilpejlarna överlägset över 
Garmin.

Matchar mobilpejlarna
Garmin matchar dock mobilpejlarna 
när det gäller att tåla hård användning 
och vattentäthet. Under jakter är det 
inte ovanligt att hunden hamnar i 
vatten. Därför  gjorde vi ett vattentest 
av pejlhalsbanden.

Svensk Jakt fyllde en vanlig tio 
liter stor hink med fem grader varmt 
vatten och sänkte ner halsbanden 
som hamnade precis under vatten-
ytan i hinken. 

Halsbanden låg i vattnet i 30 
 minuter. Sedan placerades halsband-
en utomhus i nollgradig  temperatur 
ett par timmar innan de fick tina upp 
inomhus. Alla utom B-barks halsband 
klarade testet. Där hade det trängt 
in vatten i utrymmet för sim-kortet 
med följden att halsbandet slutade 
fungera. När vi öppnade luckan för 
sim-kortet rann det ut vatten. Inte 
acceptabelt. Med utlovad klassning 
för vattentäthet ska halsbanden klara 
det test vi gjorde.

Olika styrkor och svagheter
Sammanfattningsvis kan vi konstat-
era att pejlarna fungerar rätt bra. Vad 
du ska välja beror på vad du jagar och 
var du jagar. 

I områden med dålig mobiltäck-
ning föredrar många Garmin medan 
andra kanske väljer en hundpejl där 
sändaren på hals bandet positionerar 
sig själv och sänder informationen 
till en mobiltelefon. Båda systemen 
har  för- och nackdelar. 

Sedan är det väl lite som med 
bilägandet, den modell man själv kör 
är alltid den bästa … 

B-bark överlevde tyvärr inte på 
fältet. Synd, eftersom pejlen är mer 
användarvänlig än både Tracker och 
Ultracom. Batteri tiden är bra och 
sändningen från halsbandet funger-
ade bra trots dålig mobiltäckning, 
bättre än till exempel Tracker. Några 
av hundpejlarna använd er två olika 
system samtidigt för positionering 
av halsbandet: gps och glonass. Det 
senare systemet innebär förenklat 
att man får tillgång till fler satelliter, 
och därmed snabbare och mer exakt 
positionering. ‹‹‹ 

SKA TÅLA 
VATTEN
K  Många  
el produkter har 
i dag en märkning 
som talar om 
hur väl apparat-
en är skyddad 
mot till exempel 
damm och vatten. 
Märkning följer 
en global standard 
(IEC 60529) och 
kallas i dagligt tal 
IP-klassning.
K  IPX7 kräver att 
enheten klarar 
av att vara helt ned-
sänkt i vatten i  
30 minuter på  
1 meters djup.
K  IP67 betyder 
att en inkaps-
lad elektronisk 
utrustning ska 
kunna hålla tätt för 
vatten i 30 minuter 
på en meters djup. 
IP67 kräver också 
att det inte kan 
tränga in damm 
i den inkapslade 
utrustningen.

GPS VS  
GLONASS
K  Glonass är den 
ryska motsvarig-
heten till amerikan-
ska gps. Glonass 
är utvecklat för 
att bättre täcka de 
nordliga delarna 
av norra halv-
klotet. Genom att 
kombinera de två 
är det inte ovanligt 
med en fördubbling 
av antalet satelliter 
och låsningar jäm-
fört med bara gps.
Källa: National-
encyklopedin 

GPS-PEJLAR:
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Garmin Alpha 100 + T5 Garmin Alpha 50 + T5 Mini Minifinder Atto Tracker G500FI Black Magnum Ultracom hund  2016 B-bark

Pris Alpha 100: 6 399 kronor. 
T5: 3  199 kronor. 
Totalt: 8 499 kronor.
Karta ingår inte.

Alpha 50: 5 899 kronor.
T5 Mini: 3 199 kronor. 
Totalt: 7 799 kronor.
Karta ingår inte.

Pris 2 049 kronor. Tillkommer 129 
kronor per månad för Tracktor 
programvara med ett års bind-
ningstid.

5 700 kronor. Tillkommer 940 
kronor (årlig licens och kartor för 
Tracker Live-tjänster).

5 195 kronor. Tillkommer 1 295 
kronor som inkluderar lokali-
sering med dataanslutning och 
fastighetskarta.

6 448 kronor. Tillkommer 740 
kronor per år för programlicens 
och fastighetskarta.

Garanti 3 år på både handenhet och 
halsband.

3 år på både handenhet och 
halsband.

Garanti 1 år. Sändare 2 år. Programvara  
3 månader. 

2 år. 2 år.

Batteritid 
Enligt tillverkaren

Alpha 100: Upp till 20 timmar. 
T5-halsbandet: 20–40 timmar.

Alpha 50: Upp till 20 timmar. 
T5 Mini: 16–30 timmar.

Batteritid
Enligt tillverkaren

Från 56 timmar till 480 timmar. 18 till 100 timmar beroende på 
gsm-täckning.

Cirka 48 timmar. 24–48 timmar beroende på 
 uppdateringsintervall.

Kartor 1  799 kronor för topografisk karta 
över hela Sverige. Fastighetskarta 
går att ladda ner områdesvis. 
229 kronor per år för Birdseyes 
högupplösta satellitbilder.

1  799 kronor för topografisk karta 
över hela Sverige. Fastighetskarta 
går att ladda ner områdesvis. 
229 kronor per år för Birdseyes 
högupplösta satellitbilder.

Kartor Appen Minifinder Tracktor  för 
realtidspositionering stödjer 
Google maps, Bing maps och 
Open street maps.

Licensen innehåller terräng-
kartor och satellitbilder med 
fastighetsgränser från Sverige, 
Norge och Frankrike. Automatisk 
uppdatering av kartor.

Fastighetskarta över Sverige 
samt terrängkarta över Finland, 
Norge och Estland. Automatisk 
uppdatering av kartorna.

Terrängkarta ingår. Fastighets-
kartan kan köpas till för 290 
kronor per år.

Vatten täthet Alpha 100: IPX7-klassad. 
T5: Samma som Alpha  
plus 1 ATM (10 m).

Alpha 50: IPX7-klassad. 
T5 Mini: Samma som Alpha  
plus 1 ATM (10 m).

Vatten täthet IP67-klassad. Vatten- och dammtät 10 meter, 
IP67-klassad.

0,5 meter i 30 minuter. Damm- och vattentät  
IP67-klassad.

Vikt Alpha 100: 250 gram.
T5-halsbandet: 285 gram.  

Alpha 50: 260 gram.
T5 Mini: 206 gram.

Vikt 40 gram (139 gram med hals-
band).

217 gram (med halsband). 322 gram inklusive halsband och 
batteri.

393 gram inklusive halsband och 
batterier.

Områdeslarm Ja. Ja. Områdeslarm Ja. Ja. Ja. Ja.

Skall indikator Ja. Ja. Skall indikator Nej. Mikrofonen gör att du kan 
höra om hunden skäller.

Ja. Ja. Ja.

Skallräkning Ja. Nej. Skall räkning Nej. Ja. Ja. Ja.

Plus Skallräkning. Bra garantier, 
bäst av testade halsband och 
program varor. Går hyfsat snabbt 
att komma igång. Fungerar där 
det är dålig mobiltäckning.

Lätt och smidigt halsband 
för mindre jakthundar. 
Skallindikator funktionen bra. 
Bra garantier. Snabb upp-
dateringsfrekvens (2,5 sekunder).

Plus Liten, smidig, lätt och tillförlitlig. 
Bra batteritid. Fungerar tillsam-
mans med apparna Easyhunt 
och Wehunt.

Lätt halsband. Rejäl bruks-
anvisning medföljer, dock inte så 
pedagogisk. Skall markeras med 
annan spårbredd. Skallalarm och 
områdeslarm. Använder både 
gps och glonass.

Driftsäker, bra batterikapacitet, 
priset och garantin. Bra zoom-
ningsfunktion i kartappen.

Enkla menyer. Möjlighet att 
tända lampa på halsbandet. Kan 
ställa in uppdateringsfrekvens 
på fritt valda sekunder. Bra och 
skarp terrängkarta. Driftsäker 
trots dålig mobiltäckning.

Minus Begränsad räckvidd jämfört med 
en mobilpejl, allt från ett par 
 kilometer till maximalt en mil 
beroende på terräng, väder och 
vind. Ingen automatisk uppdater-
ing av karta på micro-sd-kort.

Begränsad räckvidd. Saknar skall-
räknare. Att de olika modellerna 
av halsband och handenheter 
inte är fullt kompatibla med  
varandra. Dyrt att köpa 
fastighets kartan för hela landet.

Minus Lite småkrångel med mikrofonen 
som slutade att fungera. Började 
fungera igen efter vårt vattentest, 
troligen något skräp som ”tvätt-
ades bort”.

Krångliga menyer. Förekommer 
störningar på servern. Ned-
sänkt i vatten hade den ingen 
satellit medan B-bark hade det. 
Garantitiden borde vara två år för 
program, enhet och tillbehör.

Lite krångliga menyer, dåliga 
instruktionsmanualer. Tillverk-
aren uppger dock att de är på 
väg att göra förbättringar på den 
punkten.

Slutade fungera efter vatten-
testet. Tungt halsband.

Omdöme Efter 2,5 kilometer i kuperad ter-
räng tappade handenheten kon-
takten med T5-halsbandet. En 
bra funktion är att man kan ställa 
in en pipsignal ifall den tappat 
kontakten. Men när man tappar 
kontakten får man inte alltid ett 
frågetecken på hundsymbolen. 
Batterikapaciteten i Alpha 100 är 
helt okej, du klarar dig gott och 
väl en lång jaktdag utan att  
behöva ladda den. Betyg: 4

För norrbottensspetsen var T5 
Mini bra, halsbandet kändes  
betydligt mer anpassat till 
hundens storlek än både DC40 
och T5. Räckvidden, som är 
något sämre jämfört med vanliga 
T5, räckte dock gott och väl för 
skogsfågel jakt. Handenheten  
Alpha 50 var enkel att komma 
igång med. Lampan på T5 Mini 
funkar bara tillsammans med 
Alpha 100 – dåligt. Betyg: 3

Omdöme Liten, lätt och smidig. Mikro-
fonen slutade fungera under 
testet. Började fungera igen efter 
vårt vattentest. Ibland loggade 
appen ur. Vi försökte vid ett antal 
tillfällen stänga av den genom 
att, enligt instruktionerna, skicka 
ett sms, men gps:en stängdes 
inte av. Spårningen fungerade 
klockrent.

 
                                                   Betyg: 4

Lätt och smidigt pejlhalsband. 
Under en jaktdag fick vi inte igång 
halsbandet, som indiker ade fel 
på sim-kortet. På kvällen fick vi 
igång halsbandet igen. Annars 
har halsbandet och applikationen 
i telefonen fungerat bra. Snabb 
laddning. Batterikapacitet en 
sämre än Ultracom. Som lägst tre 
sekunders uppdaterings intervall, 
Ultracom har fem sekunder som 
lägsta intervall. Betyg: 3

Hundpejlen och appen har 
fungerat bra. Svårt att installera 
sim-kortet. Det följer inte med 
någon beskrivning om var appen 
laddas ner, eller vad den heter. 
Både halsbandet och applika-
tionen har presterat mycket bra 
under testtiden.

 Betyg: 4

Plus för tvåvägskommunikation, 
förutom att ringa upp enheten så 
kan du även prata och det hörs 
i halsbandets högtalare. B-bark 
fungerade bra i områden med 
sämre mobiltäckning, bäst i test 
på den punkten. Kartan är tydlig 
och skarp. Enkelt att installera 
sim-kortet. Pejlen vi hade på test 
klarade inte vattenprovet, vilket 
drar ner betyget rejält. I övrigt en 
mycket bra produkt. Betyg: 2

MOBILPEJLAR:


