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Alpenheat Fire Vest AJ4 Heat Experience Nevercold Norvik Pinewood Värmeväst Bucken Värmeväst Genzo Arctic Värmeväst

Pris 1 995 kronor. 1 999 kronor. 2  195 kronor. Pris 2  299 kronor. 849 kronor. 1 495 kronor.

Utformning Ofodrad fleece, stretch i sidorna. Krage. 
Kroppsnära men inte tajt i storlek L på test-
person 183 centimeter/85 kilo. Tre utvändiga 
fickor och en innerficka, alla med dragkedjor.

Fodrad med thinsulate, sidopaneler i stretch-
material. Krage. Kroppsnära men inte tajt i 
storlek M/L på 183/85. Tre utvändiga fickor 
med dragkedjor, tre innerfickor utan låsning.

Yttertyg softshell, glatt innertyg, sidopaneler 
i stretchmaterial. Ingen krage, ganska högt 
skuren i halsen. En aning tajt i storlek M52 på 
183/85. En utvändig ficka, två små innerfickor.

Utformning Glatt tyg in- och utvändigt, fodrad, sidopanel-
er i stretchmaterial. Ingen krage, lågt skuren 
i halsen. Kroppsnära men inte tajt i storlek 
L/XL på 183/85. Två utvändiga fickor med 
dragkedja, en innerficka med kardborre.

Tunn fleece utvändigt, glatt foder. Ingen 
krage, V-ringad. Kroppsnära men inte tajt i 
storlek L på 183/85. Två små utvändiga fickor 
utan låsning.

Tjockaste fodret i testet. Resår i sidorna. Ingen 
krage, lågt skuren i halsen. Satt ganska tajt i 
storlek S/M på 183/85. Fyra utvändiga fickor 
med dragkedjor, en innerficka med kardborre. 

Storlekar XS–6XL. Herr S/M–3XL. Dam XS/S–L/XL. S50, M52, L54, XL56, XXL58. Storlekar XS–3XL. S–XL. XS-3XL.

Reglage På batteriet i höger ficka. En display indikerar 
värmeläge 1–5. Efter sex sekunder ersätts 
värmeläget av en batteriindikation 0–9.

Knapp på bröstet, färg på dioden indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteriindikator.

Knapp på bröstet, färg på dioden  indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteri indikator.

Reglage Knapp på bröstet, färg på dioden indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteriindikator.

Knapp på bröstet, fyra dioder vars färg 
 indikerar värmeläge och antal lysande 
 indikerar batteristatus.

Knapp på bröstet, färg på dioden indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteriindikator.

Värmelägen Fem lägen, 40, 45, 50, 55 och  60 grader. Låg (grön), mellan (blå), hög (röd). Låg (grön), mellan (orange), hög (röd). Värmelägen Ett demoläge med växlande färg men utan 
värme, ett snabbuppvärmningsläge (blinkan-
de röd) som efter åtta minuter växlar till läge 
hög. Huvudsakliga värmelägen är låg (blå), 
mellan (vit) och hög (röd).

Låg (grön), mellan (blå), hög (röd). Komfort/låg (gult), varmt/mellan (orange), 
extra varmt (rött), uppstartsläge (blinkande 
rött) som efter fem minuter automatiskt går 
till komfortläge.

Batteri Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 2 200 mAh, 16,3 W. 
Placerat i högra nedre fickan.

Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 6 000 mAh, 25 W. 
 Placerat i högra nedre fickan.

Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 2 600 mAh, 25 W. 
 Placerat i valfri innerficka.

Batteri Laddningsbart litiumbatteri med 4-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 6 000 mAh, 25 W. 
 Placerat i vänster ficka.

Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 4 000 mAh, 29,6 W. 
Placerat i vänster ficka.

Laddningsbart litiumbatteri med 4-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 6 000 mAh, 25 W. 
 Placerat i vänstra nedre ytterfickan.

Uppmätt 
batteritid

2,5 timme.  1 4,5 timme.  2 1,5 timme.  1 Uppmätt 
batteritid

7,5 timme.  3 3,5 timme.  2 5,5 timme.  2

Värmenivå Vid mätningar nådde vi inte upp till de 
 utlov ade temperaturerna, men västen var 
ändå en av de varmaste i testet. I fält kändes  
den varm, utan att vara extrem.

  4

Vid mätningar tillhörde västen de svalare. I 
fält värmde den, men inte särskilt kraftigt ens 
på högsta läget. De båda panelerna på bröstet 
upplevdes om något en smula varmare än 
ryggpanelerna och hjälpte till att ge en god-
känd helhet.
  3

Vid mätningarna låg temperaturerna runt 
medel, i fält upplevdes den ge en godkänd 
värme, men inte mer. 

  3

Värmenivå Vid mätningar tillhörde västen de svalare.  
I fält värmde den godkänt, men inte mer.

  3

Vid mätningar låg västen högt, nära de 
varmaste. I fält gav den god värme, vid något 
tillfälle kändes högsta läget för varmt i minus 
10 grader och låg aktivitet.

  4

Vid mätningar tillhörde västen de varmaste.  
I fält upplevdes den också mycket varm.

  5

Värmepaneler En stor cirka 19x30 centimeter placerad 
 mellan skulderbladen och nedåt.

  2

En lågt på ryggen cirka 18x18 centimeter. En 
på vardera bröstet cirka 10x20 centimeter.

  2

Fyra stycken. En mellan skulderblad en cirka 
17x17 centimeter, en i länd ryggen cirka 8x15 
centimeter, en vid vardera bröstet cirka 8x11 
centimeter. 
  3

Värmepaneler En mellan skulderbladen cirka 19x12 centi-
meter, en längre ner på ryggen cirka 13x17 
centimeter.

  2

En mellan skulderbladen cirka 12x12 
 centimeter, en på vardera bröstet, cirka  
7x10 centimeter.

  2

En mellan skulderbladen cirka 13x15 centi-
meter, en i svanken cirka 13x20 centimeter.

  2

Omdöme Västen gör ett bra jobb med värmen, men 
 batteritiden på maximal värme var den 
 kortaste i testet. Räkna med att köpa ett 
 extrabatteri. Plus för en batteriindikator, 
 minus för att både den och temperatur-
reglering görs direkt på batteriet som är 
undanstoppat i en ficka. Enkel fleece och  
en liten krage gör plagget till ett vettigt 
 klädlager även då batteriet är slut.
 7

Västen känns välgjord och levererar en 
 batteritid mitt i startfältet. Den värmer 
 godkänt, men är tydligt svalare än de 
 varmaste.

 7

Västen ger ett slitstarkt intryck och har flera 
paneler som sprider värmen på ett bra sätt. 
Den levererar dock ganska måttlig värme och 
har alldeles för kort batteritid med det enda 
medföljande batteriet. Intressant nog kan 
västen faktiskt användas med två batterier, 
ett inkopplat i vardera innerfickan, vilket 
antagligen förändrar förutsättningarna.

 7

Omdöme Västen känns välgjord, har två rejäla paneler  
i ryggen och testets bästa batteritid. Värme-
nivån är godkänd, även om västen inte är en 
av de allra varmaste. 

 8

Västen är klart billigast i testet och även 
om den är enkelt utformad levererar 
den rejäl  värme. Ett plus i marginalen 
för batteri indikator på tryckknappen på 
bröstet.  Batteritiden är dock i kortaste laget, 
 komplettera gärna med ett extra batteri.

 8

Testvinnare. Den fodrade västen känns varm 
i sig, kvaliteten verkar god och panelerna 
levererar såväl riktigt bra värme som testets 
näst bästa batteritid.

 9
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Utformning Ofodrad fleece, stretch i sidorna. Krage. 
Kroppsnära men inte tajt i storlek L på test-
person 183 centimeter/85 kilo. Tre utvändiga 
fickor och en innerficka, alla med dragkedjor.

Fodrad med thinsulate, sidopaneler i stretch-
material. Krage. Kroppsnära men inte tajt i 
storlek M/L på 183/85. Tre utvändiga fickor 
med dragkedjor, tre innerfickor utan låsning.

Yttertyg softshell, glatt innertyg, sidopaneler 
i stretchmaterial. Ingen krage, ganska högt 
skuren i halsen. En aning tajt i storlek M52 på 
183/85. En utvändig ficka, två små innerfickor.

Utformning Glatt tyg in- och utvändigt, fodrad, sidopanel-
er i stretchmaterial. Ingen krage, lågt skuren 
i halsen. Kroppsnära men inte tajt i storlek 
L/XL på 183/85. Två utvändiga fickor med 
dragkedja, en innerficka med kardborre.

Tunn fleece utvändigt, glatt foder. Ingen 
krage, V-ringad. Kroppsnära men inte tajt i 
storlek L på 183/85. Två små utvändiga fickor 
utan låsning.

Tjockaste fodret i testet. Resår i sidorna. Ingen 
krage, lågt skuren i halsen. Satt ganska tajt i 
storlek S/M på 183/85. Fyra utvändiga fickor 
med dragkedjor, en innerficka med kardborre. 

Storlekar XS–6XL. Herr S/M–3XL. Dam XS/S–L/XL. S50, M52, L54, XL56, XXL58. Storlekar XS–3XL. S–XL. XS-3XL.

Reglage På batteriet i höger ficka. En display indikerar 
värmeläge 1–5. Efter sex sekunder ersätts 
värmeläget av en batteriindikation 0–9.

Knapp på bröstet, färg på dioden indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteriindikator.

Knapp på bröstet, färg på dioden  indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteri indikator.

Reglage Knapp på bröstet, färg på dioden indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteriindikator.

Knapp på bröstet, fyra dioder vars färg 
 indikerar värmeläge och antal lysande 
 indikerar batteristatus.

Knapp på bröstet, färg på dioden indikerar 
valt värmeläge. Ingen batteriindikator.

Värmelägen Fem lägen, 40, 45, 50, 55 och  60 grader. Låg (grön), mellan (blå), hög (röd). Låg (grön), mellan (orange), hög (röd). Värmelägen Ett demoläge med växlande färg men utan 
värme, ett snabbuppvärmningsläge (blinkan-
de röd) som efter åtta minuter växlar till läge 
hög. Huvudsakliga värmelägen är låg (blå), 
mellan (vit) och hög (röd).

Låg (grön), mellan (blå), hög (röd). Komfort/låg (gult), varmt/mellan (orange), 
extra varmt (rött), uppstartsläge (blinkande 
rött) som efter fem minuter automatiskt går 
till komfortläge.

Batteri Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 2 200 mAh, 16,3 W. 
Placerat i högra nedre fickan.

Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 6 000 mAh, 25 W. 
 Placerat i högra nedre fickan.

Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 2 600 mAh, 25 W. 
 Placerat i valfri innerficka.

Batteri Laddningsbart litiumbatteri med 4-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 6 000 mAh, 25 W. 
 Placerat i vänster ficka.

Laddningsbart litiumbatteri med 3,5-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 4 000 mAh, 29,6 W. 
Placerat i vänster ficka.

Laddningsbart litiumbatteri med 4-milli-
meterskontakt, 7,4 V, 6 000 mAh, 25 W. 
 Placerat i vänstra nedre ytterfickan.

Uppmätt 
batteritid

2,5 timme.  1 4,5 timme.  2 1,5 timme.  1 Uppmätt 
batteritid

7,5 timme.  3 3,5 timme.  2 5,5 timme.  2

Värmenivå Vid mätningar nådde vi inte upp till de 
 utlov ade temperaturerna, men västen var 
ändå en av de varmaste i testet. I fält kändes  
den varm, utan att vara extrem.

  4

Vid mätningar tillhörde västen de svalare. I 
fält värmde den, men inte särskilt kraftigt ens 
på högsta läget. De båda panelerna på bröstet 
upplevdes om något en smula varmare än 
ryggpanelerna och hjälpte till att ge en god-
känd helhet.
  3

Vid mätningarna låg temperaturerna runt 
medel, i fält upplevdes den ge en godkänd 
värme, men inte mer. 

  3

Värmenivå Vid mätningar tillhörde västen de svalare.  
I fält värmde den godkänt, men inte mer.

  3

Vid mätningar låg västen högt, nära de 
varmaste. I fält gav den god värme, vid något 
tillfälle kändes högsta läget för varmt i minus 
10 grader och låg aktivitet.

  4

Vid mätningar tillhörde västen de varmaste.  
I fält upplevdes den också mycket varm.

  5

Värmepaneler En stor cirka 19x30 centimeter placerad 
 mellan skulderbladen och nedåt.

  2

En lågt på ryggen cirka 18x18 centimeter. En 
på vardera bröstet cirka 10x20 centimeter.

  2

Fyra stycken. En mellan skulderblad en cirka 
17x17 centimeter, en i länd ryggen cirka 8x15 
centimeter, en vid vardera bröstet cirka 8x11 
centimeter. 
  3

Värmepaneler En mellan skulderbladen cirka 19x12 centi-
meter, en längre ner på ryggen cirka 13x17 
centimeter.

  2

En mellan skulderbladen cirka 12x12 
 centimeter, en på vardera bröstet, cirka  
7x10 centimeter.

  2

En mellan skulderbladen cirka 13x15 centi-
meter, en i svanken cirka 13x20 centimeter.

  2

Omdöme Västen gör ett bra jobb med värmen, men 
 batteritiden på maximal värme var den 
 kortaste i testet. Räkna med att köpa ett 
 extrabatteri. Plus för en batteriindikator, 
 minus för att både den och temperatur-
reglering görs direkt på batteriet som är 
undanstoppat i en ficka. Enkel fleece och  
en liten krage gör plagget till ett vettigt 
 klädlager även då batteriet är slut.
 7

Västen känns välgjord och levererar en 
 batteritid mitt i startfältet. Den värmer 
 godkänt, men är tydligt svalare än de 
 varmaste.

 7

Västen ger ett slitstarkt intryck och har flera 
paneler som sprider värmen på ett bra sätt. 
Den levererar dock ganska måttlig värme och 
har alldeles för kort batteritid med det enda 
medföljande batteriet. Intressant nog kan 
västen faktiskt användas med två batterier, 
ett inkopplat i vardera innerfickan, vilket 
antagligen förändrar förutsättningarna.

 7

Omdöme Västen känns välgjord, har två rejäla paneler  
i ryggen och testets bästa batteritid. Värme-
nivån är godkänd, även om västen inte är en 
av de allra varmaste. 

 8

Västen är klart billigast i testet och även 
om den är enkelt utformad levererar 
den rejäl  värme. Ett plus i marginalen 
för batteri indikator på tryckknappen på 
bröstet.  Batteritiden är dock i kortaste laget, 
 komplettera gärna med ett extra batteri.

 8

Testvinnare. Den fodrade västen känns varm 
i sig, kvaliteten verkar god och panelerna 
levererar såväl riktigt bra värme som testets 
näst bästa batteritid.
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