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Burrel G16R Coast FL75R Mila Vega II Trail Nitecore HC60 Petzl Ultra Vario Silva Exceed X

Ljusstyrka enligt 
tillverkaren

1 600 lumen i det kraftigaste av åtta lägen. 
Även tre blinklägen.

530 lumen i det kraftigaste av tre lägen. 
Finns även ett rött läge.

Upp till 4 000 lumen. Två lägen som 
programmeras till önskad effekt med fjärr-
kontroll. ”Reservläge” ska ge 160 lumen i 
två timmar då batteriet närmar sig tomt.

Ljusstyrka enligt 
tillverkaren

Fem ljuslägen upp till 1 000 lumen.  
Tre blinklägen.

Ett fjärrljusläge med smal kägla på 330 
lumen. Ett läge med svagare fjärrljus plus 
kraftigt vidvinkelljus på 520 lumen. Två 
vidvinkellägen på 200 respektive 45 lumen.

Tre olika lägen med ljusbilder från fjärr- till 
breddljus med högre och lägre effekt i varje 
läge. Den högre effekten i respektive läge ger 
ljusstyrkorna 1 300, 1 200 och 1 000 lumen.

Ljusbild
Ljusbildens bredd och 
form, eventuell effekt 
som fjärrljus, maximal 
ljusstyrka, möjlighet att 
växla enkelt mellan olika 
lägen. 
1–5 poäng

På fem meters avstånd är ljuskäglan 9–10 
meter bred. Ljusare kärna med 2–3 meters 
bredd. Relativt ljusstark. Räckvidd 60-70 
meter.

 Betyg: 3

På fem meter är den utzoomade käglan 
kring sju meter bred och mycket jämnt 
 belyst. Fullt inzoomad är käglan cirka fyra 
meter bred med en klart ljusare kärna på 
cirka 1,5 meter. Räckvidd 80-90 m.

 Betyg: 3

På fem meters avstånd är ljuskäglan 5–6 
meter bred. Ljusare kärna med kring två 
 meters bredd. På högsta effekt är lampan 
klart starkast i testet. Räckvidd 140-150 
meter.

 Betyg: 5

Ljusbild
Ljusbildens bredd och 
form, eventuell effekt 
som fjärrljus, maximal 
ljusstyrka, möjlighet att 
växla enkelt mellan olika 
lägen. 
1–5 poäng

På fem meters avstånd är ljuskäglan 9–10 
 meter bred. Ljusare 1,5–2 meter bred kärna. 
Lampan är ljusstark men levererar främst 
breddljus. Räckvidd 50-60 meter.

 Betyg: 2

På fem meter ger svagaste läget en cirka fyra 
met er bred, jämnsvag kägla. Läge två ger 
sex meters bredd och lite starkare ljus. I läge 
tre, sex meters bredd samt en något starkare 
kärna med en meters bredd. I läge fyra 
enbart en 1,5–2 meter bred stark fjärrstråle. 
Fjärrljusläget räcker 120 meter. Betyg: 3

På fem meters avstånd ger alla lägen 
en  ungefär 8–10 meter bred ljuskägla 
med en ljusare kärna på 1,5–2 meter, 
men fördelningen mellan breddljus och 
fjärrljus  varierar mellan lägena. Fjärrljusets 
räckvidd kring 100 meter. Som helhet ger 
lampan bra och starka ljusbilder. Betyg: 4

Handhavande
Antalet justeringsmöjlig-
heter vägs mot hur lätt-
använda  reglagen är och 
hur många knapptryck-
ningskombinationer man 
måste lära sig. 1–3 poäng

Ett klick tänder lampan i senast använda 
styrka. Olika antal klick kombinerat med 
nedhållen knapp ger tillgång till tre mycket 
svaga ljuslägen, tre medelstarka, två turbo-
lägen samt tre lägen med blinkande ljus.
 Betyg: 2

En knapp för rött läge, en för vitt ljus. 
Växlar styrka för varje tryck. Ljusbilden 
förändras steglöst med vridbar zoom.

 Betyg: 3

En knapp. Två sekunders tryck tänder eller 
släcker, kort tryck byter mellan hög och låg 
effekt. Effektnivåerna kan du själv förpro-
grammera i intervallet 1–32W.

 Betyg: 3

Handhavande
Antalet justeringsmöjlig-
heter vägs mot hur lätt-
använda  reglagen är och 
hur många knapptryck-
ningskombinationer man 
måste lära sig. 1–3 poäng

Ett tryck tänder lampan, varje följande 
tryck växlar ljusstyrka. Hålls knappen 
inne släcks lampan. Två snabba tryck när 
lampan är släckt ger blinkläge, varje tryck 
därefter växlar blinkläge.
 Betyg: 3

Ett vred används för att slå på och växla 
mellan fyra ljuslägen. Distinkt, logiskt och 
lättanvänt.

 Betyg: 3

Ett lätt tryck tänder lampan. Rejäla tryck, 
”100 procent”, växlar mellan lägen. Lätta 
tryck, ”50 procent”, växlar mellan hög och 
låg effekt i varje läge. Lätt tryck i fem sek-
under initierar Search mode. Rejält tryck i 
fem sekunder släcker lampan. Betyg: 2

Bärsystem
Komfort, justerings-
möjligheter och allmän 
 robusthet i samman-
vägning. 
1–3 poäng

Ett band runt huvudet och ett över. Enkelt, 
men sitter bra och bekvämt, lätt att reglera.

 Betyg: 2

Enkelt huvudband. Lätt att justera och 
sitter relativt bra utan band över  huvudet 
tack vare lampans låga vikt. Clips för 
arbetshjälm medföljer.
 Betyg: 3

Rejält band runt huvudet med dubbelt 
nackband och ett band över huvudet, 
testets stabilaste lösning. 120 centimeter 
lång batterikabel.
 Betyg: 3

Bärsystem
Komfort, justerings-
möjligheter och allmän 
 robusthet i samman-
vägning. 
1–3 poäng

Ett band runt huvudet och ett över. Enkelt, 
men sitter bra och bekvämt, lätt att reglera.

 Betyg: 2

Ett rejält band runt huvudet och ett band 
över. En rejäl panndel i plast. Batteriet 
baktill på huvudet. Lätt att reglera, sitter 
bra och bekvämt.
 Betyg: 3

Ett rejält band runt huvudet samt ett band 
över huvudet.  Plastplattor framtill och bak-
till för lampa och batteri. Sitter bekvämt och 
stabilt men kabeln mellan lampa och batteri 
är kort och drar batteriet lite snett. Betyg: 3

Batterilivslängd
Tid på maxljus, maxljusets 
styrka samt eventuellt 
reservljus vägs samman.
1–5 poäng

I starkaste läget, 1 600 lumen, uppges det 
ta en timme innan ljusstyrkan fallit till 
tio procent. Vid test hade ljuset avtagit 
 ordentligt efter en timme, men var fort-
farande fullt användbart för att gå genom 
skog. Efter 1:30 gick lampan ner i reservläge 
och gav svag ledsyn tills den stängdes av 
tio timmar senare.
 Betyg: 2

I starkaste läget 530 lumen uppges batte-
riet vara i 2:15. Vid test levererade lampan 
stabilt ljus i högsta läget i drygt 2:30, gav 
svagt ljus en halvtimme senare och slock-
nade den följande halvtimmen.

 Betyg: 2

Uppges klara maxläget på 32W och 4 000 
lumen i två timmar. Vid test höll lampan  
ett stabilt sken med oförändrat maxljus  
i 32W-läge i drygt två timmar. Den gick 
sedan ner på ett reservljus som var testets 
 kraftigaste vilket lätt räckte till för snabb-
marsch i terräng. Den lyste lika stark nio 
timmar senare då den släcktes manuellt.
 Betyg: 5

Batterilivslängd
Tid på maxljus, maxljusets 
styrka samt eventuellt 
reservljus vägs samman.
1–5 poäng

Uppges till en timme i turboläge, 1 000 
lumen. Vid test i turboläge gav lampan ett 
relativt jämnstarkt ljus i en dryg timme. 
Den lyste sedan med lägre ljusstyrka i 
ytterligare 1,5 timme innan den slocknade. 
Därefter tändes och släcktes lampan av sig 
själv i flera timmar.

 Betyg: 3

Uppges ge 520 lumen i 2:30 utan avmatt-
ning. Därefter reservljus, minst 43 lumen i 
minst en timme. Vid test gav 520-lumen-
läget ett oförändrat ljus i knappt två 
timmar, där efter ett reservljus som var 
tillräckligt för att gå i terräng och varade till 
lampan stängdes av manuellt efter ytterlig-
are åtta timmar.
 Betyg: 4

Uppgiven brinntid i cykelläge och hög 
effekt (1 300 lumen) är 1:15. När 15 procent 
av batteriets laddning återstår ska lampan 
gå ner i ett reservläge som ger 100  
lumen i en timme. Vid test gav lampan i 
detta läge en hög oförändrad ljusstyrka 
i närmare två timmar och därefter en 
timme med ett reservljus. Sedan slocknade 
 lamp an. Betyg: 4

Batterityp 18650 litiumbatteri på 3 200 mAh. Batteri 
i lampkroppen, laddas med en magnet-
ansluten USB-kabel. Tid för laddning cirka 
5:30. Färgindikator på batteristatus.

Laddningsbart litiumbatteri på 1 000 mAh 
sitter i lampan och laddas via mini-USB. Tid 
för laddning cirka 5:30.

Laddningsbart litiumbatteri på 5 200 mAh. 
Kopplas till lampan via sladd med vattentät 
koppling. Batteristatus visas via färgade 
dioder i lampan. Laddtid cirka fem timmar.

Batterityp Litiumbatteri 18650 på 3 400 mAh. 
 Batteriet sitter i lampkroppen och laddas 
via en mini-USB-kabel. Tid för laddning 
cirka 8:30.

Ett laddningsbart litiumbatteripack på 
2 600 mAh. Fästs baktill på huvudbandet. 
Tid för laddning cirka tre timmar.

Ett laddningsbart litiumbatteri 18650/2S1P 
på 3 300mAh. Laddas via micro-b-kabel. 
Fästs baktill på huvudet eller i ficka med 
längre kabel. Tid för laddning kring 8:30.

Övrigt Kropp i aluminium. Automatisk reglering 
mot överhettning. Kan användas som liten 
ficklampa med magnet i änden. Ska klara fall 
från fem meter. Vattentät till tio meters djup.

Levereras med rejält fodral. Automatisk 
temperaturreglering skyddar mot överhett-
ning. Tål regn men ska inte sänkas under 
vatten.

Övrigt Automatisk temperaturreglering skyddar 
mot överhettning. Lampkropp i alumini-
um. Ska tåla fall från 1,5 meter samt vara 
vattentät till en meter.

Levereras med packpåse. Automatisk 
temperatur reglering skyddar mot över-
hettning.

Levereras med rejält fodral. Vattentålig.  
Automatisk temperaturreglering skyddar 
mot överhettning.

Vikt 144 gram med huvudband och batteri. 90 gram med huvudband och batteri. Lampa, huvudband och kabel 242 gram. 
Batteri 390 gram.

Vikt 152 gram inklusive huvudband och batteri. 373 gram inklusive huvudband och batteri. 300 gram med huvudband och batteri.

Pris 995 kronor. 1 195 kronor. 4 795 kronor. Pris 899 kronor. 3 760 kronor. 3 499 kronor.

Leverantör Nettojakt. Sahlén & Wicander teknik. Mila Design & Tillverkning. Leverantör Nettojakt. C2 Vertical Safety. Silva Sweden.

Omdöme  
och  slutbetyg

Slitvarg med breddljus. Inte bäst på något, 
men bra på allt. Liten, mycket stryktålig 
och levererar starkt breddljus.

  9

Bra köp. En lättanvänd pannlampa som kan 
växla mellan bra bredd- och fjärrljus utan 
att ha lumenvärden i absolut toppklass.

 11

Solklar testvinnare. Testets överlägset 
ljusstarkaste lampa med klart längst 
räckvidd utan att ens fokusera som  
fjärrljus. Enkel och stabil med mycket  
hög batterikapacitet. 16

Omdöme  
och  slutbetyg

Robust friluftslampa. En rejält byggd liten 
lampa med bred ljusbild, men måttlig 
räckvidd.

 10

Rejäl sportanpassad lampa. Föredömligt 
enkelt handhavande. Ljuset är godkänt 
men sticker bara ut lite extra i fråga om 
fjärrljus.
 13

Stark sportlampa. Har effektiva kombi-
nationer av ljusstark bild med bredd- och 
fjärrljus.

 13

TESTETS
VINNARE
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Ljusstyrka enligt 
tillverkaren

1 600 lumen i det kraftigaste av åtta lägen. 
Även tre blinklägen.

530 lumen i det kraftigaste av tre lägen. 
Finns även ett rött läge.

Upp till 4 000 lumen. Två lägen som 
programmeras till önskad effekt med fjärr-
kontroll. ”Reservläge” ska ge 160 lumen i 
två timmar då batteriet närmar sig tomt.

Ljusstyrka enligt 
tillverkaren

Fem ljuslägen upp till 1 000 lumen.  
Tre blinklägen.

Ett fjärrljusläge med smal kägla på 330 
lumen. Ett läge med svagare fjärrljus plus 
kraftigt vidvinkelljus på 520 lumen. Två 
vidvinkellägen på 200 respektive 45 lumen.

Tre olika lägen med ljusbilder från fjärr- till 
breddljus med högre och lägre effekt i varje 
läge. Den högre effekten i respektive läge ger 
ljusstyrkorna 1 300, 1 200 och 1 000 lumen.

Ljusbild
Ljusbildens bredd och 
form, eventuell effekt 
som fjärrljus, maximal 
ljusstyrka, möjlighet att 
växla enkelt mellan olika 
lägen. 
1–5 poäng

På fem meters avstånd är ljuskäglan 9–10 
meter bred. Ljusare kärna med 2–3 meters 
bredd. Relativt ljusstark. Räckvidd 60-70 
meter.

 Betyg: 3

På fem meter är den utzoomade käglan 
kring sju meter bred och mycket jämnt 
 belyst. Fullt inzoomad är käglan cirka fyra 
meter bred med en klart ljusare kärna på 
cirka 1,5 meter. Räckvidd 80-90 m.

 Betyg: 3

På fem meters avstånd är ljuskäglan 5–6 
meter bred. Ljusare kärna med kring två 
 meters bredd. På högsta effekt är lampan 
klart starkast i testet. Räckvidd 140-150 
meter.

 Betyg: 5

Ljusbild
Ljusbildens bredd och 
form, eventuell effekt 
som fjärrljus, maximal 
ljusstyrka, möjlighet att 
växla enkelt mellan olika 
lägen. 
1–5 poäng

På fem meters avstånd är ljuskäglan 9–10 
 meter bred. Ljusare 1,5–2 meter bred kärna. 
Lampan är ljusstark men levererar främst 
breddljus. Räckvidd 50-60 meter.

 Betyg: 2

På fem meter ger svagaste läget en cirka fyra 
met er bred, jämnsvag kägla. Läge två ger 
sex meters bredd och lite starkare ljus. I läge 
tre, sex meters bredd samt en något starkare 
kärna med en meters bredd. I läge fyra 
enbart en 1,5–2 meter bred stark fjärrstråle. 
Fjärrljusläget räcker 120 meter. Betyg: 3

På fem meters avstånd ger alla lägen 
en  ungefär 8–10 meter bred ljuskägla 
med en ljusare kärna på 1,5–2 meter, 
men fördelningen mellan breddljus och 
fjärrljus  varierar mellan lägena. Fjärrljusets 
räckvidd kring 100 meter. Som helhet ger 
lampan bra och starka ljusbilder. Betyg: 4

Handhavande
Antalet justeringsmöjlig-
heter vägs mot hur lätt-
använda  reglagen är och 
hur många knapptryck-
ningskombinationer man 
måste lära sig. 1–3 poäng

Ett klick tänder lampan i senast använda 
styrka. Olika antal klick kombinerat med 
nedhållen knapp ger tillgång till tre mycket 
svaga ljuslägen, tre medelstarka, två turbo-
lägen samt tre lägen med blinkande ljus.
 Betyg: 2

En knapp för rött läge, en för vitt ljus. 
Växlar styrka för varje tryck. Ljusbilden 
förändras steglöst med vridbar zoom.

 Betyg: 3

En knapp. Två sekunders tryck tänder eller 
släcker, kort tryck byter mellan hög och låg 
effekt. Effektnivåerna kan du själv förpro-
grammera i intervallet 1–32W.

 Betyg: 3

Handhavande
Antalet justeringsmöjlig-
heter vägs mot hur lätt-
använda  reglagen är och 
hur många knapptryck-
ningskombinationer man 
måste lära sig. 1–3 poäng

Ett tryck tänder lampan, varje följande 
tryck växlar ljusstyrka. Hålls knappen 
inne släcks lampan. Två snabba tryck när 
lampan är släckt ger blinkläge, varje tryck 
därefter växlar blinkläge.
 Betyg: 3

Ett vred används för att slå på och växla 
mellan fyra ljuslägen. Distinkt, logiskt och 
lättanvänt.

 Betyg: 3

Ett lätt tryck tänder lampan. Rejäla tryck, 
”100 procent”, växlar mellan lägen. Lätta 
tryck, ”50 procent”, växlar mellan hög och 
låg effekt i varje läge. Lätt tryck i fem sek-
under initierar Search mode. Rejält tryck i 
fem sekunder släcker lampan. Betyg: 2

Bärsystem
Komfort, justerings-
möjligheter och allmän 
 robusthet i samman-
vägning. 
1–3 poäng

Ett band runt huvudet och ett över. Enkelt, 
men sitter bra och bekvämt, lätt att reglera.

 Betyg: 2

Enkelt huvudband. Lätt att justera och 
sitter relativt bra utan band över  huvudet 
tack vare lampans låga vikt. Clips för 
arbetshjälm medföljer.
 Betyg: 3

Rejält band runt huvudet med dubbelt 
nackband och ett band över huvudet, 
testets stabilaste lösning. 120 centimeter 
lång batterikabel.
 Betyg: 3

Bärsystem
Komfort, justerings-
möjligheter och allmän 
 robusthet i samman-
vägning. 
1–3 poäng

Ett band runt huvudet och ett över. Enkelt, 
men sitter bra och bekvämt, lätt att reglera.

 Betyg: 2

Ett rejält band runt huvudet och ett band 
över. En rejäl panndel i plast. Batteriet 
baktill på huvudet. Lätt att reglera, sitter 
bra och bekvämt.
 Betyg: 3

Ett rejält band runt huvudet samt ett band 
över huvudet.  Plastplattor framtill och bak-
till för lampa och batteri. Sitter bekvämt och 
stabilt men kabeln mellan lampa och batteri 
är kort och drar batteriet lite snett. Betyg: 3

Batterilivslängd
Tid på maxljus, maxljusets 
styrka samt eventuellt 
reservljus vägs samman.
1–5 poäng

I starkaste läget, 1 600 lumen, uppges det 
ta en timme innan ljusstyrkan fallit till 
tio procent. Vid test hade ljuset avtagit 
 ordentligt efter en timme, men var fort-
farande fullt användbart för att gå genom 
skog. Efter 1:30 gick lampan ner i reservläge 
och gav svag ledsyn tills den stängdes av 
tio timmar senare.
 Betyg: 2

I starkaste läget 530 lumen uppges batte-
riet vara i 2:15. Vid test levererade lampan 
stabilt ljus i högsta läget i drygt 2:30, gav 
svagt ljus en halvtimme senare och slock-
nade den följande halvtimmen.

 Betyg: 2

Uppges klara maxläget på 32W och 4 000 
lumen i två timmar. Vid test höll lampan  
ett stabilt sken med oförändrat maxljus  
i 32W-läge i drygt två timmar. Den gick 
sedan ner på ett reservljus som var testets 
 kraftigaste vilket lätt räckte till för snabb-
marsch i terräng. Den lyste lika stark nio 
timmar senare då den släcktes manuellt.
 Betyg: 5

Batterilivslängd
Tid på maxljus, maxljusets 
styrka samt eventuellt 
reservljus vägs samman.
1–5 poäng

Uppges till en timme i turboläge, 1 000 
lumen. Vid test i turboläge gav lampan ett 
relativt jämnstarkt ljus i en dryg timme. 
Den lyste sedan med lägre ljusstyrka i 
ytterligare 1,5 timme innan den slocknade. 
Därefter tändes och släcktes lampan av sig 
själv i flera timmar.

 Betyg: 3

Uppges ge 520 lumen i 2:30 utan avmatt-
ning. Därefter reservljus, minst 43 lumen i 
minst en timme. Vid test gav 520-lumen-
läget ett oförändrat ljus i knappt två 
timmar, där efter ett reservljus som var 
tillräckligt för att gå i terräng och varade till 
lampan stängdes av manuellt efter ytterlig-
are åtta timmar.
 Betyg: 4

Uppgiven brinntid i cykelläge och hög 
effekt (1 300 lumen) är 1:15. När 15 procent 
av batteriets laddning återstår ska lampan 
gå ner i ett reservläge som ger 100  
lumen i en timme. Vid test gav lampan i 
detta läge en hög oförändrad ljusstyrka 
i närmare två timmar och därefter en 
timme med ett reservljus. Sedan slocknade 
 lamp an. Betyg: 4

Batterityp 18650 litiumbatteri på 3 200 mAh. Batteri 
i lampkroppen, laddas med en magnet-
ansluten USB-kabel. Tid för laddning cirka 
5:30. Färgindikator på batteristatus.

Laddningsbart litiumbatteri på 1 000 mAh 
sitter i lampan och laddas via mini-USB. Tid 
för laddning cirka 5:30.

Laddningsbart litiumbatteri på 5 200 mAh. 
Kopplas till lampan via sladd med vattentät 
koppling. Batteristatus visas via färgade 
dioder i lampan. Laddtid cirka fem timmar.

Batterityp Litiumbatteri 18650 på 3 400 mAh. 
 Batteriet sitter i lampkroppen och laddas 
via en mini-USB-kabel. Tid för laddning 
cirka 8:30.

Ett laddningsbart litiumbatteripack på 
2 600 mAh. Fästs baktill på huvudbandet. 
Tid för laddning cirka tre timmar.

Ett laddningsbart litiumbatteri 18650/2S1P 
på 3 300mAh. Laddas via micro-b-kabel. 
Fästs baktill på huvudet eller i ficka med 
längre kabel. Tid för laddning kring 8:30.

Övrigt Kropp i aluminium. Automatisk reglering 
mot överhettning. Kan användas som liten 
ficklampa med magnet i änden. Ska klara fall 
från fem meter. Vattentät till tio meters djup.

Levereras med rejält fodral. Automatisk 
temperaturreglering skyddar mot överhett-
ning. Tål regn men ska inte sänkas under 
vatten.

Övrigt Automatisk temperaturreglering skyddar 
mot överhettning. Lampkropp i alumini-
um. Ska tåla fall från 1,5 meter samt vara 
vattentät till en meter.

Levereras med packpåse. Automatisk 
temperatur reglering skyddar mot över-
hettning.

Levereras med rejält fodral. Vattentålig.  
Automatisk temperaturreglering skyddar 
mot överhettning.

Vikt 144 gram med huvudband och batteri. 90 gram med huvudband och batteri. Lampa, huvudband och kabel 242 gram. 
Batteri 390 gram.

Vikt 152 gram inklusive huvudband och batteri. 373 gram inklusive huvudband och batteri. 300 gram med huvudband och batteri.

Pris 995 kronor. 1 195 kronor. 4 795 kronor. Pris 899 kronor. 3 760 kronor. 3 499 kronor.

Leverantör Nettojakt. Sahlén & Wicander teknik. Mila Design & Tillverkning. Leverantör Nettojakt. C2 Vertical Safety. Silva Sweden.

Omdöme  
och  slutbetyg

Slitvarg med breddljus. Inte bäst på något, 
men bra på allt. Liten, mycket stryktålig 
och levererar starkt breddljus.

  9

Bra köp. En lättanvänd pannlampa som kan 
växla mellan bra bredd- och fjärrljus utan 
att ha lumenvärden i absolut toppklass.

 11

Solklar testvinnare. Testets överlägset 
ljusstarkaste lampa med klart längst 
räckvidd utan att ens fokusera som  
fjärrljus. Enkel och stabil med mycket  
hög batterikapacitet. 16

Omdöme  
och  slutbetyg

Robust friluftslampa. En rejält byggd liten 
lampa med bred ljusbild, men måttlig 
räckvidd.

 10

Rejäl sportanpassad lampa. Föredömligt 
enkelt handhavande. Ljuset är godkänt 
men sticker bara ut lite extra i fråga om 
fjärrljus.
 13

Stark sportlampa. Har effektiva kombi-
nationer av ljusstark bild med bredd- och 
fjärrljus.

 13


