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«
BETYG HAR SATTS PÅ 
FÖLJANDE FAKTORER
! Precision. Provskjutning 
i bänk på 100 meter, tre 
treskottsserier vardera. .308 
Win med Tikka Target 8 
gram, Lapua Scenar 10 gram 
och Tikka Forest 11,7 gram, 
.30-06 med Lapua FMJ 8 
gram, Tikka Forest 11,7 gram 
samt Lapua Mega 12 gram.  
En poäng: 9/9 serier inom 
sju centimeter.  
Två poäng: 9/9 inom sju 
centimeter och 3/9 inom fem 
centimeter.  
Tre poäng: 9/9 inom sju och 
6/9 inom fem centimeter. 
Fyra poäng: 9/9 inom fem 
centimeter.  
Fem poäng: 9/9 inom fem 
och 6/9 inom tre centimeter. 
0–5 poäng.
! Stock. Rembygelknoppar 
som medger benstöd samt 
rekyldämpande bakkappa 
finns på samtliga testade 
vapen. För maximal poäng 
ska dessutom pipan vara fri-
liggande, förstocken så styv 
att benstöd kan användas 
och kolvkammen i rätt höjd 
för kikarsikte, eller ställbar.  
1–3 poäng.
! Omladdning. En samlad 
bedömning av slutstycks-
gång, magasinskapacitet och 
funktion.  
1–3 poäng.
! Avfyringsmekanism. 
En samlad bedömning av 
trycket, som ska vara rent och 
gärna ställbart, samt säkring-
en, som ska vara distinkt, tyst 
och lättanvänd.  
1–3 poäng.
! Kikarsiktets optik och 
elektronik. En samlad 
bedömning av skärpa testad 
mot kontrastbild på 10x (9x) 
och jämförd mot en Swarov-
ski Z6 2,5-15x44, färgåter-
givning, eventuellt tunnel-
seende, en enkel bedömning 
av användbarhet i dåligt ljus, 
samt synfält och belysning. 
1–3 poäng.
! Kikarsiktets mekanik. 
En samlad bedömning av 
 reglage samt justeringsratt-
arnas funktion enligt en 
enkel testskjutning (sex 
skott skjutna med varannat 
i noll äge, varannat justerat 
40 klick uppåt). Rattarna bör 
flytta träffläget nära uppgivet 
värde och visa god repeter-
barhet i form av normala 
träffbilder. 1–3 poäng.
Maximal poäng: 20.

Browning/Nikko Sterling/RCC Haenel/Redfield Winchester/Sabre/Stalon Sauer/Vertical/RCC Tikka/Sabre/Stalon

Studsare Browning AB3 Compo, kaliber .308 Win. Haenel Jaeger 10, kaliber .30-06. Winchester XPR, kaliber .308 Win. Sauer 100 Classic XT, kaliber .308 Win. Tikka T3x Jaktia Edition, kaliber .308 Win.

Kikarsikte Nikko Sterling Diamond 2,5–10x50. Redfield 3–9x40. Sabre Ambassador 2,5–10x50. Vertical 2–12x50 IR. Sabre Ambassador 2,5–10x50.

Tillbehör Ljuddämpare RCC S 45, Warnefästen. Ingen ljuddämpare, Leupoldfästen samt kolvkam 
från Kalix Teknik. Öppna riktmedel med tydligt 
fiberoptiskt korn och sikte.

Stalon W110, Warne stålfäste. Ljuddämpare RCC S 100, Warnefästen. Stalon W110, Warne stålfäste.

Leverantör Interjakt. Gyttorp. Jaktia. Jaguargruppen. Jaktia.

Paketpris 9 995 kronor. 14 995 kronor. 9 995 kronor. 15 900 kronor. 14 995 kronor. 

Mått Totalvikt 4,1 kilo, totallängd 119 centimeter, 
piplängd 53 centimeter, kolvlängd 35 centimeter.

Totalvikt 3,2 kilo, totallängd 109 centimeter, 
piplängd 56 centimeter, kolvlängd 36 centimeter.

Totalvikt 4,2 kilo, totallängd 114 centimeter, 
piplängd 51 centimeter, kolvlängd 35 centimeter.

Totalvikt 4,3 kilo, totallängd 113 centimeter, 
piplängd 51 centimeter, kolvlängd 37 centimeter.

Totalvikt 4,1 kilo, totallängd 114-115 centimeter, 
piplängd 51 centimeter, kolvlängd 35–36 centimeter.

Precision Mycket god. Sköt testets delat bästa treskottsgrupp 
med Tikka Forest, 8 millimeter. Två serier under 30 
millimeter med varje ammunitionstyp. Ett dåligt 
skott öppnade sämsta gruppen till 45 millimeter.
 5

Mycket god med rätt ammunition, men känslig på 
ammunitionsval. Sköt testets delat bästa treskotts-
grupp med Lapua Mega, 8 millimeter. Allt under 30 
millimeter med Lapua Mega, men 42–68 milli-
meter med Tikka Forest. 3

Bra. Höll en serie inom 30 millimeter med Tikka 
Target och Tikka Forest, två med Lapua Scenar. 
Bästa serien 17 millimeter, sämsta 46 millimeter.

 4

Mycket god. Höll alla serier inom 30 millimeter 
med Tikka Target och Tikka Forest, samt en med 
Lapua Scenar. Två serier under 30 millimeter med 
varje ammunitionstyp. Bästa serien 15 millimeter, 
sämsta 38 millimeter. 5

Mycket bra. Höll alla serier inom 30 millimeter 
med Lapua Scenar, likaså två med Tikka Target och 
en med Tikka Forest. Bästa serien 16 millimeter, 
sämsta 38 millimeter.
 5

Stock Syntetstock, rak kolv. Kolvkammen är låg för skytte 
med kikarsikte. Ganska rå finish. Låter inte ihålig. 
Pipan är friliggande. Förstocken är relativt mjuk, 
men tar inte i pipan vid benstödspress. 2

Syntetstock, rak kolv. Ställbar kolvkam. Lätt ihåligt 
ljud. Pipan är friliggande. Förstocken är styv.

 3

Syntetstock, rak kolv. Kolvkammen låg för skytte 
med kikarsikte. Ganska rå finish. Tydligt ihåligt ljud. 
Pipan är friliggande. Förstocken är styv.
 3

Syntetstock, rak kolv. Kolvkammen är låg för skytte 
med kikarsikte. Fin finish. Lätt ihåligt ljud. Pipan 
ska vara friliggande, men förstocken hade lätt 
kontakt på höger sida. Förstocken är styv. 2

Syntetstock, rak med ställbar kolvkam, justerbar 
längd och utbytbart handgrepp och förstocksgrepp. 
Ger funktionellt intryck. Lätt ihåligt ljud. Pipan är 
friliggande. Förstocken är styv. 3

Omladdning Slutstycksgången är bra vid korrekt repetering men 
kan nypa fast – så kallad byrålådseffekt. Snabb-
repetering vid axeln går problemfritt, men en viss 
kärvning märks vid uppspänningen i lyftet av 
slutstyckshandtaget. Kryssmagasin för fem patron-
er, delvis i metall. Lossas med försänkt knapp vid 
magasinets framkant. 2

Slutstycksgången är bra och Haeneln är mycket 
trevlig vid snabbrepetering. Magasinet ska tryckas i 
ordentligt för att låsa rätt. Kryssmagasin för fyra  
patroner, till större delen i metall. Lossas med 
hävarm i varbygelns framkant.

 3

Slutstycksgången är bra. Snabbrepetering flyter 
fint. Radmagasin för tre patroner i polymermaterial. 
Sticker ut en centimeter nedanför underbeslaget 
och lossas med delvis försänkt knapp vid magasin-
ets framkant. Magasinet lossnade någon gång vid 
kontakt med skjutkudde.
 2

Slutstycksgången är bra och Sauern glänser vid 
snabbrepetering, omladdning flyter på nästan 
omärkligt. Smyger man fram slutstycket kan det 
kärva när man ska fälla ner slutstyckshandtaget. 
Kryssmagasin för fem patroner i polymermaterial. 
Lossas med försänkt knapp framför magasinet.
 3

Slutstycksgången är bra och snabbrepetering vid 
axeln flyter fint. Radmagasin för fem patroner i 
 polymermaterial, sticker ut tre centimeter nedan-
för underbeslaget och lossas med försänkt knapp 
vid magasinets framkant.

 3

Avfyrings-
mekanism

Direkttryck, rent. Cirka 1,4 kilo, ej ställbart. Varbygel 
och avtryckare i syntetmaterial. Kolvhalssäkring 
med två lägen, aningen kärv och svår att hantera 
tyst. 2

Direkttryck med ett knappt märkbart släp. Snäll-
tryck. Sidosäkring med två lägen, smidig och tyst 
men kan säkras av misstag vid snabbrepetering. 
Slutstycket kan öppnas i säkrat läge. 2

Direkttryck, rent. Ställbart. Sidosäkring med två 
lägen, en aning kärv. Framför säkringen finns en 
låsknapp som medger öppning av slutstycke  
medan vapnet är säkrat. 2

Direkttryck, rent. Ställbart. Sidosäkring med tre 
lägen, smidig och tyst men kan råka säkras av 
misstag vid snabb repetering.
 2

Direkttryck, rent. Ställbart. Snälltryck, aktiveras 
genom att pressa avtryckaren framåt. Sidosäkring 
med två lägen, smidig och i princip tyst.
 3

Kikarsiktets 
 optik och 
 elektronik

Centrumskärpa god, ett steg under jämförelsesiktet 
Swarovski Z6 2,5-15x44. Relativt stort skarpt områ-
de men kantskärpan klart sämre. Tendens till röd 
ton i bilden. Ingen påtaglig tubkänsla. Klarar svagt 
ljus godkänt. Synfält på lägsta förstoring 16 meter 
på 100 meter. Belyst dot i styrkor lämpliga för svagt 
ljus men för svaga för dagsljus, fem lägen med rött 
ljus, fem lägen med grön färg som ger ströljus på 
övriga linser. Ojämnt belyst punkt. 2

Skärpan är god, ett steg under jämförelsesiktet 
Swarovski Z6 2,5-15x44 trots max 9 gångers förstor-
ing. Bara ett smalt område med sämre kantskärpa. 
Ingen påtaglig tubkänsla. Något liten färgblödning. 
Minst lämpad för svagt ljus. Synfält på lägsta 
förstoring cirka 15 meter på 100 meter. Riktmedlet 
är inte belyst.

 2

Centrumskärpa riktigt bra, i klass med jämförelse-
siktet Swarovski Z6 2,5-15x44. Relativt stort skarpt 
område men kantskärpan klart sämre. Ingen tub-
känsla. Klarar svagt ljus godkänt. Synfält på lägsta 
förstoring 16 meter på 100 meter. Belyst dot i elva 
lägen lämpliga för svagt ljus men svaga för dagsljus. 
De starkare lägena ger tydligt ströljus på linserna. 
Ojämnt belyst punkt.
 2

Centrumskärpa god, ett steg under jämförelse-
siktet. Relativt stort skarpt område men kantskärp-
an klart sämre. Ingen tubkänsla. Klarar svagt ljus 
godkänt. Synfält på lägsta förstoring 21 meter på 
100 meter. Belyst dot i elva lägen lämpliga för svagt 
ljus, men för svaga för dagsljus. Starkaste belys-
ningen reflekterar även på korset, men ger inget 
tydligt ströljus på linser. En aning rött skimmer 
runt släckt dot. Ojämnt belyst punkt. 2

Centrumskärpa riktigt bra, i klass med jämför-
elsesiktet Swarovski Z6 2,5-15x44. Relativt stort 
skarpt område men kantskärpan klart sämre. Ingen 
tubkänsla. Klarar svagt ljus godkänt. Synfält på 
lägsta förstoring 16 meter på 100 meter. Belyst dot i 
elva lägen lämpliga för svagt ljus men för svaga för 
dagsljus. De starkare lägena ger tydligt ströljus på 
linserna. Ojämnt belyst punkt.
 2

Kikarsiktets 
mekanik

Enkla justeringsrattar, justering ¼ MOA per klick, 
motsvarar 7 millimeter på 100 meter. Testskjutning 
av justeringarna gav träfflägesförändring cirka 25 
centimeter när 28 var förväntat värde. Hyggligt 
samlade grupper men en tydlig avvikare i höjdled i 
nedre gruppen reser ett frågetecken rörande  
justeringarnas repeterbarhet. 2

Det enda siktet med entumstub. Justering ¼ MOA 
per klick, motsvarar 7 millimeter på 100 meter.  
Relativt distinkta klick. Testskjutning av justering-
arna gav träfflägesförändring cirka 15 centimeter 
när 22 var förväntat värde. Väl samlade grupper 
antyder god repeterbarhet.
 2

Justering ¼ MOA per klick, motsvarar 7 millimeter 
på 100 meter. Testskjutning av justeringarna gav 
träfflägesförändring cirka 28 centimeter, lika med 
förväntat värde. Men en tydlig höjdspridning i övre 
gruppen reser ett frågetecken om justeringarnas 
exakthet.
 2

Justeringsrattar med enkel nollställningsfunktion, 
justering ¼ MOA per klick, motsvarar 7  millimeter 
på 100 meter. Testskjutning av justeringarna gav 
träffl ägesförändring cirka 30 centimeter när 28 var 
förväntat värde. Väl samlade grupper antyder god 
repeterbarhet.
 3

Justering ¼ MOA per klick, motsvarar 7 millimeter 
på 100 meter. Testskjutning av justeringarna gav 
träfflägesförändring cirka 24 centimeter när 28 
var förvänt at värde. En tydlig höjdspridning i övre 
gruppen reser ett frågetecken om justeringarnas 
exakthet.
 2

Omdöme Mycket vapenpaket för pengarna. Studsaren 
imponerar med god precision samt bra tryck och 
funktion. En aning kärv i repetering, men ändå bra. 
Kikarsiktet är mångsidigt och godkänt men inte 
mer än så.

 15

Smidigt och pålitligt paket. Enda paketet utan 
ljuddämpare, ungefär ett kilo lättare än övriga och 
en aning kortare. Med .30-06 ger detta mer rekyl 
men även anslagsenergi. Enkelt men väl fungeran-
de sikte. God precision med rätt ammunition och 
bra vid snabbrepetering.
 15

Mycket för pengarna. God precision, bra tryck och 
riktigt fin slutstycksgång. Kikarsiktet är mångsidigt 
och godkänt, men övertygar inte helt ifråga om 
justeringarnas exakthet.

 15

Elegant vapen med bra finish. Härligt flytande 
snabbrepetering. På minussidan förstockens 
 kontakt med pipan och en viss risk för ofrivillig 
säkring vid yvig repeterrörelse. Kikarsiktet är ett 
plus för det här paketet.

 17

Testvinnare! Studsaren är bra på allt och för den som 
vill skjuta med hög precision under jakt är kolv ens 
anpassningsmöjligheter en klar fördel. Kikarsiktet 
är mångsidigt och godkänt men det övertygar inte 
ifråga om justeringarnas exakthet och var nära att få 
en lägre poäng i det momentet.
 18

TESTETS
VINNARE


