SVENSK JAKT TESTAR

Nikko Stirling Panamax
Illuminated 3–9x50 AO

Sabre Ambassador
2,5–10x50

Zeiss Conquest
V4 3–12x56

Minox
ZE5.2 2–10x50

Riktpris

3 195 kronor.

3 990 kronor.

10 950 kronor.

12 995 kronor.

Längd

31 cm.

32 cm.

37 cm.

33 cm.

Vikt

588 gram inklusive batteri
CR2032.

589 gram inklusive batteri
CR2032.

620 gram inklusive batteri
CR2032.

663 gram inklusive batteri
och reservbatteri CR2032.

Synfält på 100 meters
avstånd

14,7–4,9 meter.

Ingen uppgift. På 3x ett bra
synfält i förhållande till förstoringsgraden.

12,7–3,2 meter.

18,9–4,0 meter.

Ögonavstånd

80 mm.

Uppskattat till cirka 85 mm.

90 mm.

100 mm.

Riktmedel och belysning

Ej medförstorande. ”Half Mil
Dot”, ett mildot-liknande
riktmedel, dock ej korrekta
milliradianmått på någon
förstoring. Belysning på
korset, fem steg med grön och
röd belysning. Svagaste läget
fungerar i skymning, starkaste
2
knappt synligt i solljus.

Ej medförstorande. Belysning
röd punkt, klart starkast
belyst i övre vänstra kanten.
Styrkan kan regleras i elva
steg och är ganska svag, bäst i
svagt ljus.

Ej medförstorande, riktmedel
60. Belysningen är en röd
punkt, styrka i tio steg från
natt- till dagbelysning.

2

3

Riktmedel ”German #4”. Belysning röd punkt, styrka regleras
steglöst (både dag- och nattbelysning). Två ”ljusprogram”,
mörkare/ljusare. Belysning
stängs av efter två timmar,
eller tillfälligt om vapnet lutas
mer än 45 grader sidled/75
5
grader uppåt/nedåt.

Entumstub. Tillgänglig
justering 87 cm på 100 meter,
tydliga men lätt glappande
1/4 MOA-klick (7 mm/100
m). Uppmätt värde 7,2 mm.
Inskjutningsrattar kan inte
nollställas. Träffläget i princip
stabilt vid ändrad förstoring,
5
variation kring en cm.

30 mm-tub. Tillgänglig justering kring 40 cm på 100 meter,
tydliga men lätt glappande
1/4 MOA-klick (7 mm/100
m). Uppmätt värde 7,3 mm.
Inskjutningsrattarna kan inte
nollställas. Träffläget rörde sig
mindre än två centimeter vid
4
ändrad förstoring.

30 mm-tub. Tillgänglig justering 200 cm på 100 meter,
distinkta 1/4 MOA-klick (7
mm/100 m). Uppmätt värde
7,4 mm. Inskjutningsrattarna
kan nollställas utan verktyg.
Träffläget stabilt genom
förstoringsspannet.
9

30 mm-tub. Tillgänglig
justering 115 cm på 100 meter,
distinkta klick 1 cm/100
m. Uppmätt värde 9,2 mm.
Rejäla inskjutningsrattar, kan
nollställas med insexnyckel.
Träffläge genom förstoringarna stabilt.
8

Skärpa bra i dagsljus både i
centrum och kant. Som helhet
minst skarp i testet. Tre skärpepoäng, en kompensationspoäng för att siktet testades på
9x i stället för 10x. I skymning
ett steg under de bästa, två
poäng. Sämst i testet i kontrast/
8
färgblödning, en poäng.

I dagsljus bra i fråga om centrumskärpa. Kantskärpan var
riktigt bra. Fyra skärpepoäng.
I skymning ett steg under de
bästa i fråga om skärpa, två
poäng. Tydlig färgblödning i
vissa lägen, två poäng.

I dagsljus mycket bra i fråga
om skärpa både i centrum
och kant, fem skärpepoäng.
I skymning låg den ett steg
under de bästa, två poäng.
Tydlig färgblödning i vissa
lägen, två poäng.

I dagsljus mycket bra i fråga
om skärpa främst i centrum,
men även i kant, fem skärpepoäng. I skymning ett steg
under de bästa i fråga om
skärpa, två poäng. Mycket
bra i fråga om kontrast och
färgblödning, tre poäng.
11

Parallaxvredets placering på
objektivet är inte praktisk
och känslan i vredet är inte
övertygande, ingen extra
poäng. Synfält på 3x ungefär
1
13 meter.

Synfält på 3x drygt 13 meter.

Siktet fungerar, utan att imponera. Optiken har en tendens
att färgblöda och ger dålig
kontrast.

Siktet fungerar, utan att
imponera. Tillgängliga justeringsområdet på inskjutningsrattarna är snålt tilltaget. Visst
glapp i justeringsrattar
16
och förstoringsvred.

Maximalt 5 poäng

Mekanik
Maximalt 10 poäng

Optik
Maximalt 14 poäng

Extra förtjänstpoäng
Maximalt 4 poäng

Omdöme

16

54

9

10
Ögonavstånd 90 mm. Synfält
på 3x ungefär 13 meter.

1

Ögonavstånd 100 mm.
Synfält på 3x något under 13
meter.

2
Ett välbyggt sikte till ett bra
pris. Optiskt är V4 bra, men
inte toppklass.
24

1
Ett välbyggt sikte med bra
optik och en batterisparfunktion som annars bara
återfinns på dyrare sikten.
25
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Meopta Meostar
R2 2–12x50 RD

Trijicon AccuPoint
2,5–12,5x42

Steiner Nighthunter Xtreme
2–10x50

Swarovski
Z8i 2–16x50 P

Zeiss
V8 1,8–14x50 M

13 500 kronor.

13 900 kronor.

15 990 kronor.

27 300 kronor.

27 750 kronor.

36 cm.

35 cm.

35 cm.

35 cm.

34 cm.

605 gram inklusive batteri
CR2354. (Kan även användas
med CR2032.)

636 gram.

695 gram inklusive batteri
CR2032.

675 gram inklusive batteri
CR2032.

759 gram inklusive batteri
CR2032. (Modell med skena,
finns även utan).

18,5–2,95 meter.

13,8–2,8 meter.

18,6–3,6 meter.

21,0–2,6 meter.

23,0–3,1 meter.

90 mm.

100 mm.

90 mm.

95 mm.

95 mm.

Ej medförstorande. Riktmedel ”4K illuminated”. Finns
även med ”4C illuminated”.
Belysningen är en röd punkt,
helt jämnt belyst. Regleras i
åtta steg från tydlig dagbelysning till svag nattbelysning.
Ingen batterisparfunktion.
3

Ej medförstorande, riktmedel
”Standard Duplex”. Finns även
”Triangel Post”, MIL-Dot och
MOA-Dot. Belysning en grön
punkt. Dagbelysning varieras
med ljusinsläpp till fiberoptik
(påverkas i skugga/sol). Nattbelysning självlysande tritium
4
(ofarligt). Batterifritt.

Ej medförstorande, riktmedel 4A-I. Belysningen är
en röd punkt, jämnt belyst
och ställbar i elva steg, sex
för nattbelysning och fem för
dagbelysning.
5

Ej medförstorande, riktmedel
L 4A-I. Belysning en orange
punkt, jämnt belyst i 64 steg
(dag- och nattbelysning).
Belysning stängs av efter tre/
fem timmar, eller tillfälligt om
vapnet lutas mer än 30 grader
i sidled/ 70 grader uppåt/nedåt
5
(kan deaktiveras).

Ej medförstorande, riktmedel
60. Finns med 43 och 54. Belysning en röd punkt, styrkan
regleras steglöst från natt- till
dagbelysning. Stängs av efter
tre timmar eller tillfälligt om
vapnet lutas mer än 45 grader
i sidled/ 70 grader uppåt/nedåt
5
(kan deaktiveras).

30 mm-tub. Tillgänglig
justering 160 cm på 100 meter,
distinkta 1/4 MOA-klick (7
mm/100 m). Uppmätt värde
6,8 mm. Inskjutningsrattar kan
nollställas utan verktyg (kan
aktiveras av misstag minus
en poäng). Träffläget stabilt
genom förstoringsspannet. 9

30 mm-tub. Tillgänglig justering 267 cm på 100 meter,
distinkta 1/4 MOA-klick (7
mm/100 m). Uppmätt värde
7,4 mm. Inskjutningsrattarna
kan nollställas utan verktyg.
Parallaxratt på vänster sida.
Träffläget stabilt genom
9
förstoringsspannet.

30 mm-tub. Tillgänglig
justering 150 cm i höjd och
80 cm i sida på 100 meter,
distinkta klick 1 cm/100 m.
uppmätt värde 10,0 mm.
Rejäla inskjutningsrattar, kan
nollställas med insexnyckel.
Träffläget stabilt genom
10
förstoringsspannet.

30 mm-tub. Tillgänglig justering 150 cm på 100 meter,
distinkta klick 1 cm/100 m.
Uppmätt värde 10,1 mm.
Inskjutningsrattarna kan nollställas utan verktyg. Träffläget
stabilt genom förstoringsspannet.
10

36 mm-tub, med eller utan
skena. Tillgänglig justering
310 cm i höjd och 200 i sida
på 100 meter, distinkta klick
1 cm/100 m. uppmätt värde
10,1 mm. Inskjutningsrattarna
kan nollställas utan verktyg.
Träffläget stabilt genom
10
förstoringsspannet.

I dagsljus mycket bra skärpa
både i centrum och kant, tätt
efter Steinern. Toppar en
ganska stor grupp som får
mycket goda fem skärpepoäng. I skymning bland de
bästa i fråga om skärpa, tre
poäng. Mycket bra kontrast/
12
färgblödning, tre poäng.

I dagsljus mycket bra i fråga
om skärpa både i centrum
och kant, fem skärpepoäng.
I skymning bland de bästa
i fråga om skärpa, särskilt
centrumskärpa, tre poäng.
Mycket bra i fråga om kontrast
och färgblödning, tre poäng.
12

Skarpast både i centrum och
kant. Även om marginalen
var minimal belönas den
ensam med sex skärpepoäng.
Även i skymning bland de
bästa i fråga om skärpa, tre
poäng. Mycket bra i fråga om
kontrast och färgblödning,
13
tre poäng.

I dagsljus mycket bra i fråga
om skärpa både i centrum
och kant, fem skärpepoäng.
I skymning bland de bästa i
fråga om skärpa, tre poäng.
Mycket bra kontrastrik bild
med minimal färgblödning
både dagtid och i skymning,
13
fyra poäng.

I dagsljus mycket bra centrumskärpa och särskilt bra
kantskärpa, fem skärpepoäng.
I skymning bland de bästa i
fråga om skärpa, tre poäng.
Mycket bra kontrastrik bild
med minimal färgblödning
både dagtid och i skymning,
13
fyra poäng.

6x förstoringsväxel, ögonavstånd 90 mm. Synfält på 3x
ungefär 12 meter.

Ögonavstånd 100 mm.
Parallaxratt. Synfält på 3x
ungefär 12,5 meter.

Ögonavstånd 90 mm. Synfält
på 3x ungefär 11,5 meter.

1

Förstoringsväxel 8x. Ögonavstånd 95 mm. Parallaxratt, praktiskt då siktet
kan kompletteras med ett
ballistiktorn. Synfält på 3x
3
strax under 13 meter.

Förstoringsväxel 7,5x (faktisk
förstoring 1,8–13,5x). Ögonavstånd 95 mm. Parallaxratt, bra
då siktet kan kompletteras
med ballistiktorn. Synfält på
4
3x strax över 13 meter.

Skarpast! Ett enkelt och
robust allroundsikte utan
extrafunktioner, men med
optik och mekanik i högsta
klass.
29

Mycket stark tvåa. Smidigt
och bra på allt, men slås på
marginalen eftersom det
ger något mindre synfält än
vinnaren vid en given
31
förstoring.

Testvinnare! Ett sikte som är
mycket bra på allt optiskt och
mekaniskt, med en genomtänkt utformning och bra
belysningsfunktion.
32

2
Optisk toppklass, ett enkelt
men välbyggt sikte som
imponerar.
26
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2
Ett mycket bra sikte som
dessutom inte är batteriberoende. Känns extra robust.
27

55

