
SVENSK JAKT TESTAR

Nr 10  2018  SVENSK JAKT64

Ulfhednar LRF 1800 8x42 Steiner 8x30 Nighthunter LRF Kahles Helia RF 8x42 Vortex 10x42 Fury HD Meopta MeoRange 10x42 HD Leica Geovid HD-B 3000 8x42 Zeiss Victory RF 10x42 Swarovski EL Range 10x42

Riktpris 8 995 kronor. 17 890 kronor. 13 800 kronor. 14 490 kronor. Riktpris 19 900 kronor. 32 495 kronor. 30 950 kronor. 29 700 kronor.

Vikt (inkl. batteri, 
rem och linsskydd)

1 240 gram. 890 gram. 977 gram. 1 019 gram. Vikt (inkl. batteri, 
rem och linsskydd)

1 118 gram. 1 108 gram. 1 074 gram. 1 048 gram.

Uppgivet 
 mätområde

5–1 999 meter. 20–1 700 meter. 10–1 500 meter. Ut till 1 600 yards  
(cirka 1 460 meter).

Uppgivet 
 mätområde

10–1 500 meter. 10–2 750 meter. 15–2 300 meter. 30–1 375 meter.

Mätning 
 tydliga mål
 1–10

Ca 830 meter 5/5, 833–835.  
Ca 1 050 meter inga mätningar.  
Ca 1 395 meter 3/5, 1 394–1 395. 5

Ca 830 meter 5/5, 832–833.  
Ca 1 050 meter 2/5, 1 042–1 050. 
Ca 1 395 meter 5/5, 1 392–1 395. 7

Ca 830 meter 5/5, 831-832.  
Ca 1 050 meter 2/5, 1 052–1 053.  
Ca 1 395 meter 3/5, 1 393–1 394. 6

Ca 830 meter 5/5, 832–833.  
Ca 1 050 meter 2/5, 1 053–1 054.  
Ca 1 395 meter 5/5, 1 393–1 395. 7

Mätning 
 tydliga mål
 1–10

Ca 830 meter 5/5, 830–833.  
Ca 1 050 meter 3/5, 1 043–1 048. 
Ca 1 395 meter 5/5, 1 391–1 394. 7

Ca 830 meter 5/5, 829–830.  
Ca 1 050 meter 5/5, 1 041–1 045.  
Ca 1 395 meter 5/5, 1 388–1 393. 9

Ca 830 meter 5/5, 833 varje gång. 
Ca 1 050 meter inga mätningar. Ca 
1 395 meter 5/5, 1 393 varje gång. 7

Ca 830 meter 5/5, 831–832.  
Ca 1 050 meter 5/5, 1 049–1 052. 
Ca 1 395 meter 5/5, 1 392–1 394. 10

Mätning  
svåra mål

 1– 5

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 213 
varje gång. Sten i vatten ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
209–214. Sten i vatten ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 1

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
210 varje gång. Sten i vatten ca 
300 meter 0/5. Björkkrona ca 
2 280 meter 0/5. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
210–211. Sten i vatten ca 300  
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 2

Mätning  
svåra mål

 1–5

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
209–212. Sten i vatten  ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 1

Sten i vatten ca 210 meter 1/5, 
209. Sten i vatten ca 300 meter 
0/5.  Björkkrona ca 2 280 meter 
3/5, 2 275–2 285. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 211 
varje gång. Sten i vatten ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
210 varje gång. Sten i vatten ca 
300 meter 2/5, 301–302. Björk-
krona ca 2 280 meter 0/5. 3

Mätning i 
snöfall 1–5

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 0/5. 2

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 3/5. 4

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

Mätning i 
snöfall 1–5

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

(CRF 2700-B): Ca 295 meter 5/5. 
Ca 860 meter 0/5. 2

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 0/5. 2

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

Mätning mot 
mål i två plan
 1–3

Mätte konsekvent på granriset.

 1

Mätte konsekvent på gran riset.

 1

Mätte i första hand på gran riset, 
skanningsläget gav ganska enkelt 
avstånd även till hus väggen. 2

Mätte i första hand på granriset, 
skanningsläget gav ganska enkelt 
avstånd även till hus väggen. 2

Mätning mot 
mål i två plan
 1–3

Mätte konsekvent på gran riset.

 1

Mätte konsekvent på gran riset.

  1

Mätte beroende på ett enkelt 
menyval konsekvent antingen på 
granriset eller på husväggen. 3

Mätte i första hand på granriset, 
skanningsläget gav ganska enkelt 
avstånd även till hus väggen. 2

Mätning  
100 meter 1–3

101/101/101/101/101.
 2

101/101/101/101/101.
 2

99/99/99/99/99.
 2

100/100/100/100/100.
 3

Mätning  
100 meter 1–3

101/101/101/101/100.
 1

99,6/99,5/99,7/99,6/99,6.
 3

100/100/100/100/100.
 3

99/99/99/99/99.
 2

Ergonomi

 1–3

Ganska funktionella reglage, ej 
övertygande kvalitet. Ögon-
musslorna i plast är lite glappa, 
dioptrirattarna flyttar sig för lätt 
och skärperatten kan vickas lite i 
sidled. Lösa objektivskydd, måste 
stoppas i fickan vid spaning. 1

Kort och bred. Kräver ej skärpe-
inställning för avstånd (= snabb), 
svårskött med en hand. Liten 
mätknapp, svår att känna med 
handskar. Ögonmusslor i gummi 
immar lätt. Linsskydden inte så 
bra. Rem lossnade under jakt. 1

Smidig, lätt att hantera och mäta 
med en hand. Behaglig gummer-
ad yta. Bra ögonmusslor, men lite 
för lätt att rubba dioptrirattarna. 
Linsskyddet fungerar bra, men 
är klumpigt att hantera med en 
hand eller med handskar. 3

Smidigt format och möjlig att 
använda med en hand. Ganska 
bra linsskydd, bra skärpevred. 
Lite för lätt att rubba dioptriringar 
och ögonmusslor av misstag.

 2

Ergonomi

 1–3

Praktisk utformning, bra mät-
knapp och menyknappar, kan 
användas med en hand. Rejäla 
vred och ögonmusslor, möjligen 
lite för lätt att pressa in de senare 
oavsiktligt. Okomplicerade lins-
skydd, dock lite stela i kyla. 3

Smidig, bra ögonmusslor, rejäla 
vred med lagom motstånd. Ett 
främre linsskydd föll av ett par 
gånger, men maxpoäng måste 
ändå utdelas.

 3

Smidigt format, stort skärpevred, 
låsbara dioptrirattar, bra lins-
skydd, tydliga knappar. Du kan 
flytta funktionerna mellan de två 
knapparna med ett menyval.

 3

Bra vred för skärpa och dioptri, 
bra linsskydd, bra ögonmusslor 
där de tidigare väl lösa gummi-
ringarna nu sitter bättre. Bra 
bärrem.

 3

Extra-
funktioner

 0–6

Kan visa höjdvinkel och har en 
funktion för att mäta höjden på 
ett vertikalt föremål.

 1

Inga.

 0

Ger vinkelkompenserat skjut-
avstånd.

 2

Visar antingen faktiskt avstånd 
och vinkel, eller vinkelkompens-
erat skjutavstånd.

 2

Extra-
funktioner

 0–6

Kan visa kompassriktning, 
 temperatur, lufttryck, höjdvinkel 
och vinkelkompenserat skjut-
avstånd.

 4

Kan visa temperatur, lufttryck, 
höjdvinkel, vinkelkompenserat 
skjutavstånd samt kulbanekom-
pensation baserat på standard-
kulbanor eller egen data från 
minneskort, med hänsyn till 
väder och vinkel. Endast en egen 
kulbana per minneskort. 5

Kan visa höjdvinkel, vinkel-
kompenserat avstånd. 
Avstånds kompensation (max 
nio för programmerade och nio 
egna kulbanor). Temperatur och 
lufttryck (vägs in vid avstånds-
komp.). Valbart vilket av över-
lappande mål som prioriteras. 6

Kan visa höjdvinkel eller vinkel-
kompenserat skjutavstånd.

 2

Optik

 0–10

Godtagbar skärpa i centrum och 
kant, men båda är sämst i testet. 
Tydligt blågrönt färgstick. 3

Bra skärpa i centrum och kant, 
klar bild utan färgstick.
 8

Bra skärpa i centrum och kant, 
klar bild utan färgstick.
 8

Bra skärpa både i centrum och 
kant, men en tendens till blåaktigt 
färgstick främst i svagt ljus. 7

Optik

 0–10

Mycket bra skärpa i centrum och 
kant, naturlig färgåtergivning.
 10

Skarpaste centrumoptiken i 
8x-klassen, bra även i kant.
 10

Mycket bra skärpa både i centrum 
och kant, naturlig färgåtergivning.
 9

Bästa centrumskärpan i klassen 
10x förstoring, mycket bra kant-
skärpa, naturlig färgåtergivning. 10

Display

 1–3

I underkant, svarta siffror mot en 
grå platta som delvis skymmer 
bild för högra ögat. Lite snett 
monterad. Svår att få helt skarp. 1

Centralt placerad. Lätt att tappa 
skärpan på siffrorna. En enda 
ljusstyrka.
 1

Centralt placerad, lätt att få skarp, 
fem belysningslägen som lätt 
väljs med mode- knappen.
 3

Centralt placerad, lätt att få skarp. 
Tre belysningslägen (bäst lämpa-
de för olika nivåer av dagsljus).
 2

Display

 1–3

Centralt placerad, lätt att få skarp, 
tre valbara belysningsnivåer som 
automatiskt anpassas till bak- 
grunden. Kort visningstid. 2

Centralt placerad, lätt att få 
skarp, belysning med automatisk 
anpassning till ljusförhållandena.
 3

Centralt placerad, lätt att få skarp, 
elva belysningslägen med auto-
matisk anpassning till bakgrund-
en, klarar alla ljusförhållanden. 3

Centralt placerad, lätt att få skarp. 
Fem belysningsnivåer (kan lämn-
as konstanta, alt. anpassar sig 
automatiskt till bakgrunden). 3

Omdöme

Maximal
poäng: 48

En knappt godkänd handkikare 
och en knappt godkänd avstånds-
mätare. Den mäter bra på enkla 
mål, men klarar inga av de svårare 
mätuppgifterna. Färgsticket och 
utformningen av displayen 
 sänker helhetsintrycket.

 18

En kort och bred handkikare 
med bra optik, men lite klumpig 
att hantera. Visade sig under 
jakten vara snabb och säker att 
mäta på snö och stenar ut till 1,5 
kilometer.

 26

Mycket prisvärd. Smidig hand-
kikare med bra optik. Snabb 
avståndsmätare som är säker 
på tydliga mål klart bortom 
kilometern. Har den viktigaste 
extrafinessen, vinkelkompens-
erat skjutavstånd. Bra köp för 
jägaren.

 32

Mycket prisvärd. En ganska 
bra handkikare och en riktigt 
bra  avståndsmätare. Inga extra 
 finesser men säker funktion. Bra 
köp för jägaren.

 32

Omdöme

Maximal
poäng: 48

En mycket bra handkikare och 
en bra avståndsmätare. Att 
symbolen för svagt batteri dyker 
upp snabbt under kalla vinter-
dagar, även efter batteribyte, reser 
dock ett frågetecken angående 
batteriförbrukning.

 34

Mycket god optik och en mycket 
kompetent avståndsmätare som 
stod ensam då avstånden blev 
riktigt långa och som dessutom 
mäter temperatur och lufttryck 
och väger in dem i kulbaneberäk-
ningar. På minussidan kommer 
att mätaren verkar mäta i under-
kant av riktmedlet, har anmärk-
ningsvärt svårt för små mål  
i vatten och klarar snöfall dåligt.

 38

Mycket bra handkikare och 
avståndsmätare. Ej i klass med 
testvinnaren på svåra mål, men i 
toppklass avseende snabbhet och 
exakthet. Bäst på att välja mellan 
mål i två plan. Om testet varit 
 inriktat enbart på jakt på landback-
en under dagar utan nederbörd 
hade detta varit en trolig vinnare. 
Mest avancerade programmer-
ingsmöjligheter. Väldigt smidig 
med utmärkt ergonomi.
 38

Testvinnare! Mycket bra handkik-
are och avståndsmätare som klar-
ade snöfallet bra. Bäst på svåra 
mål i vatten. Inte lika packad med 
mjukvarufinesser som de dyraste 
konkurrenterna, men gav de 
säkraste mätningarna i skiftande 
situationer. Priset för säkerhet-
en är att den kan upplevas lite 
långsam, eftersom den tar flera 
mätningar och analyserar dem.

 40
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Ulfhednar LRF 1800 8x42 Steiner 8x30 Nighthunter LRF Kahles Helia RF 8x42 Vortex 10x42 Fury HD Meopta MeoRange 10x42 HD Leica Geovid HD-B 3000 8x42 Zeiss Victory RF 10x42 Swarovski EL Range 10x42

Riktpris 8 995 kronor. 17 890 kronor. 13 800 kronor. 14 490 kronor. Riktpris 19 900 kronor. 32 495 kronor. 30 950 kronor. 29 700 kronor.

Vikt (inkl. batteri, 
rem och linsskydd)

1 240 gram. 890 gram. 977 gram. 1 019 gram. Vikt (inkl. batteri, 
rem och linsskydd)

1 118 gram. 1 108 gram. 1 074 gram. 1 048 gram.

Uppgivet 
 mätområde

5–1 999 meter. 20–1 700 meter. 10–1 500 meter. Ut till 1 600 yards  
(cirka 1 460 meter).

Uppgivet 
 mätområde

10–1 500 meter. 10–2 750 meter. 15–2 300 meter. 30–1 375 meter.

Mätning 
 tydliga mål
 1–10

Ca 830 meter 5/5, 833–835.  
Ca 1 050 meter inga mätningar.  
Ca 1 395 meter 3/5, 1 394–1 395. 5

Ca 830 meter 5/5, 832–833.  
Ca 1 050 meter 2/5, 1 042–1 050. 
Ca 1 395 meter 5/5, 1 392–1 395. 7

Ca 830 meter 5/5, 831-832.  
Ca 1 050 meter 2/5, 1 052–1 053.  
Ca 1 395 meter 3/5, 1 393–1 394. 6

Ca 830 meter 5/5, 832–833.  
Ca 1 050 meter 2/5, 1 053–1 054.  
Ca 1 395 meter 5/5, 1 393–1 395. 7

Mätning 
 tydliga mål
 1–10

Ca 830 meter 5/5, 830–833.  
Ca 1 050 meter 3/5, 1 043–1 048. 
Ca 1 395 meter 5/5, 1 391–1 394. 7

Ca 830 meter 5/5, 829–830.  
Ca 1 050 meter 5/5, 1 041–1 045.  
Ca 1 395 meter 5/5, 1 388–1 393. 9

Ca 830 meter 5/5, 833 varje gång. 
Ca 1 050 meter inga mätningar. Ca 
1 395 meter 5/5, 1 393 varje gång. 7

Ca 830 meter 5/5, 831–832.  
Ca 1 050 meter 5/5, 1 049–1 052. 
Ca 1 395 meter 5/5, 1 392–1 394. 10

Mätning  
svåra mål

 1– 5

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 213 
varje gång. Sten i vatten ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
209–214. Sten i vatten ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 1

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
210 varje gång. Sten i vatten ca 
300 meter 0/5. Björkkrona ca 
2 280 meter 0/5. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
210–211. Sten i vatten ca 300  
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 2

Mätning  
svåra mål

 1–5

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
209–212. Sten i vatten  ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 1

Sten i vatten ca 210 meter 1/5, 
209. Sten i vatten ca 300 meter 
0/5.  Björkkrona ca 2 280 meter 
3/5, 2 275–2 285. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 211 
varje gång. Sten i vatten ca 300 
meter 0/5. Björkkrona ca 2 280 
meter 0/5. 2

Sten i vatten ca 210 meter 5/5, 
210 varje gång. Sten i vatten ca 
300 meter 2/5, 301–302. Björk-
krona ca 2 280 meter 0/5. 3

Mätning i 
snöfall 1–5

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 0/5. 2

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 3/5. 4

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

Mätning i 
snöfall 1–5

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

(CRF 2700-B): Ca 295 meter 5/5. 
Ca 860 meter 0/5. 2

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 0/5. 2

Ca 295 meter 5/5.  
Ca 860 meter 5/5. 5

Mätning mot 
mål i två plan
 1–3

Mätte konsekvent på granriset.

 1

Mätte konsekvent på gran riset.

 1

Mätte i första hand på gran riset, 
skanningsläget gav ganska enkelt 
avstånd även till hus väggen. 2

Mätte i första hand på granriset, 
skanningsläget gav ganska enkelt 
avstånd även till hus väggen. 2

Mätning mot 
mål i två plan
 1–3

Mätte konsekvent på gran riset.

 1

Mätte konsekvent på gran riset.

  1

Mätte beroende på ett enkelt 
menyval konsekvent antingen på 
granriset eller på husväggen. 3

Mätte i första hand på granriset, 
skanningsläget gav ganska enkelt 
avstånd även till hus väggen. 2

Mätning  
100 meter 1–3

101/101/101/101/101.
 2

101/101/101/101/101.
 2

99/99/99/99/99.
 2

100/100/100/100/100.
 3

Mätning  
100 meter 1–3

101/101/101/101/100.
 1

99,6/99,5/99,7/99,6/99,6.
 3

100/100/100/100/100.
 3

99/99/99/99/99.
 2

Ergonomi

 1–3

Ganska funktionella reglage, ej 
övertygande kvalitet. Ögon-
musslorna i plast är lite glappa, 
dioptrirattarna flyttar sig för lätt 
och skärperatten kan vickas lite i 
sidled. Lösa objektivskydd, måste 
stoppas i fickan vid spaning. 1

Kort och bred. Kräver ej skärpe-
inställning för avstånd (= snabb), 
svårskött med en hand. Liten 
mätknapp, svår att känna med 
handskar. Ögonmusslor i gummi 
immar lätt. Linsskydden inte så 
bra. Rem lossnade under jakt. 1

Smidig, lätt att hantera och mäta 
med en hand. Behaglig gummer-
ad yta. Bra ögonmusslor, men lite 
för lätt att rubba dioptrirattarna. 
Linsskyddet fungerar bra, men 
är klumpigt att hantera med en 
hand eller med handskar. 3

Smidigt format och möjlig att 
använda med en hand. Ganska 
bra linsskydd, bra skärpevred. 
Lite för lätt att rubba dioptriringar 
och ögonmusslor av misstag.

 2

Ergonomi

 1–3

Praktisk utformning, bra mät-
knapp och menyknappar, kan 
användas med en hand. Rejäla 
vred och ögonmusslor, möjligen 
lite för lätt att pressa in de senare 
oavsiktligt. Okomplicerade lins-
skydd, dock lite stela i kyla. 3

Smidig, bra ögonmusslor, rejäla 
vred med lagom motstånd. Ett 
främre linsskydd föll av ett par 
gånger, men maxpoäng måste 
ändå utdelas.

 3

Smidigt format, stort skärpevred, 
låsbara dioptrirattar, bra lins-
skydd, tydliga knappar. Du kan 
flytta funktionerna mellan de två 
knapparna med ett menyval.

 3

Bra vred för skärpa och dioptri, 
bra linsskydd, bra ögonmusslor 
där de tidigare väl lösa gummi-
ringarna nu sitter bättre. Bra 
bärrem.

 3

Extra-
funktioner

 0–6

Kan visa höjdvinkel och har en 
funktion för att mäta höjden på 
ett vertikalt föremål.

 1

Inga.

 0

Ger vinkelkompenserat skjut-
avstånd.

 2

Visar antingen faktiskt avstånd 
och vinkel, eller vinkelkompens-
erat skjutavstånd.

 2

Extra-
funktioner

 0–6

Kan visa kompassriktning, 
 temperatur, lufttryck, höjdvinkel 
och vinkelkompenserat skjut-
avstånd.

 4

Kan visa temperatur, lufttryck, 
höjdvinkel, vinkelkompenserat 
skjutavstånd samt kulbanekom-
pensation baserat på standard-
kulbanor eller egen data från 
minneskort, med hänsyn till 
väder och vinkel. Endast en egen 
kulbana per minneskort. 5

Kan visa höjdvinkel, vinkel-
kompenserat avstånd. 
Avstånds kompensation (max 
nio för programmerade och nio 
egna kulbanor). Temperatur och 
lufttryck (vägs in vid avstånds-
komp.). Valbart vilket av över-
lappande mål som prioriteras. 6

Kan visa höjdvinkel eller vinkel-
kompenserat skjutavstånd.

 2

Optik

 0–10

Godtagbar skärpa i centrum och 
kant, men båda är sämst i testet. 
Tydligt blågrönt färgstick. 3

Bra skärpa i centrum och kant, 
klar bild utan färgstick.
 8

Bra skärpa i centrum och kant, 
klar bild utan färgstick.
 8

Bra skärpa både i centrum och 
kant, men en tendens till blåaktigt 
färgstick främst i svagt ljus. 7

Optik

 0–10

Mycket bra skärpa i centrum och 
kant, naturlig färgåtergivning.
 10

Skarpaste centrumoptiken i 
8x-klassen, bra även i kant.
 10

Mycket bra skärpa både i centrum 
och kant, naturlig färgåtergivning.
 9

Bästa centrumskärpan i klassen 
10x förstoring, mycket bra kant-
skärpa, naturlig färgåtergivning. 10

Display

 1–3

I underkant, svarta siffror mot en 
grå platta som delvis skymmer 
bild för högra ögat. Lite snett 
monterad. Svår att få helt skarp. 1

Centralt placerad. Lätt att tappa 
skärpan på siffrorna. En enda 
ljusstyrka.
 1

Centralt placerad, lätt att få skarp, 
fem belysningslägen som lätt 
väljs med mode- knappen.
 3

Centralt placerad, lätt att få skarp. 
Tre belysningslägen (bäst lämpa-
de för olika nivåer av dagsljus).
 2

Display

 1–3

Centralt placerad, lätt att få skarp, 
tre valbara belysningsnivåer som 
automatiskt anpassas till bak- 
grunden. Kort visningstid. 2

Centralt placerad, lätt att få 
skarp, belysning med automatisk 
anpassning till ljusförhållandena.
 3

Centralt placerad, lätt att få skarp, 
elva belysningslägen med auto-
matisk anpassning till bakgrund-
en, klarar alla ljusförhållanden. 3

Centralt placerad, lätt att få skarp. 
Fem belysningsnivåer (kan lämn-
as konstanta, alt. anpassar sig 
automatiskt till bakgrunden). 3

Omdöme

Maximal
poäng: 48

En knappt godkänd handkikare 
och en knappt godkänd avstånds-
mätare. Den mäter bra på enkla 
mål, men klarar inga av de svårare 
mätuppgifterna. Färgsticket och 
utformningen av displayen 
 sänker helhetsintrycket.

 18

En kort och bred handkikare 
med bra optik, men lite klumpig 
att hantera. Visade sig under 
jakten vara snabb och säker att 
mäta på snö och stenar ut till 1,5 
kilometer.

 26

Mycket prisvärd. Smidig hand-
kikare med bra optik. Snabb 
avståndsmätare som är säker 
på tydliga mål klart bortom 
kilometern. Har den viktigaste 
extrafinessen, vinkelkompens-
erat skjutavstånd. Bra köp för 
jägaren.

 32

Mycket prisvärd. En ganska 
bra handkikare och en riktigt 
bra  avståndsmätare. Inga extra 
 finesser men säker funktion. Bra 
köp för jägaren.

 32

Omdöme

Maximal
poäng: 48

En mycket bra handkikare och 
en bra avståndsmätare. Att 
symbolen för svagt batteri dyker 
upp snabbt under kalla vinter-
dagar, även efter batteribyte, reser 
dock ett frågetecken angående 
batteriförbrukning.

 34

Mycket god optik och en mycket 
kompetent avståndsmätare som 
stod ensam då avstånden blev 
riktigt långa och som dessutom 
mäter temperatur och lufttryck 
och väger in dem i kulbaneberäk-
ningar. På minussidan kommer 
att mätaren verkar mäta i under-
kant av riktmedlet, har anmärk-
ningsvärt svårt för små mål  
i vatten och klarar snöfall dåligt.

 38

Mycket bra handkikare och 
avståndsmätare. Ej i klass med 
testvinnaren på svåra mål, men i 
toppklass avseende snabbhet och 
exakthet. Bäst på att välja mellan 
mål i två plan. Om testet varit 
 inriktat enbart på jakt på landback-
en under dagar utan nederbörd 
hade detta varit en trolig vinnare. 
Mest avancerade programmer-
ingsmöjligheter. Väldigt smidig 
med utmärkt ergonomi.
 38

Testvinnare! Mycket bra handkik-
are och avståndsmätare som klar-
ade snöfallet bra. Bäst på svåra 
mål i vatten. Inte lika packad med 
mjukvarufinesser som de dyraste 
konkurrenterna, men gav de 
säkraste mätningarna i skiftande 
situationer. Priset för säkerhet-
en är att den kan upplevas lite 
långsam, eftersom den tar flera 
mätningar och analyserar dem.

 40
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