SVENSK JAKT TESTAR

Stormtändare
Biltema

Slimmad stormtändare
Teknikmagasinet

Turboflame Military
Säljs av flera handlare

Pris

49,90 kronor.

70 kronor.

299 kronor.

Totallängd

57 millimeter.

73 millimeter.

78 millimeter.

Beskrivning

Testets enda tändare helt i metall, med
uppfällbart lock av Zippo-typ. Hålls med
en eller två fingrar och har ett munstycke
med dubbla lågor riktade rakt uppåt. Ingen
nivåindikator. Justering av lågans storlek
görs undertill då tändarinsatsen dragits ur
sitt skal.

Lätt och ganska platt tändare som hålls
med tre fingrar och tänds med tummen.
Munstycke riktat rakt uppåt, enkel låga.
Nivåindikator i form av genomskinlig botten.
Justering av lågans storlek görs med liten
spak, men på nedre halvan av skalan tänds
ingen låga.

Lite liten för ett trefingergrepp, gummerad,
med munstycke riktat rakt uppåt och enkel
låga. Ingen nivåindikator. Justering av lågans
storlek med fin skruvmejsel eller liknande,
men på nedre halvan av skalan tänds ingen
låga. Skyddslock i plast, fäst med en tunn
kedja. Säkringsknapp.

Handgrepp

Halkig och liten i handen, men lättopererad.

Ganska enkel att hantera och tända med en
hand, tummen på knappen gör den lite svår
att finmanövrera.

Relativt lätt att tända och operera med en
hand. Avtryckaren måste hållas inne med
visst tryck för fortsatt eldning.

3

3

Isolering

Kan hållas tänd en minut, men det blir hett
alldeles intill tummen på avtryckaren.

Inga problem att hålla tänd en minut, knappt
mer än ljummen.

2
Effekt

Klena, men dubbla lågor.

Kyla

Tände inte efter en timme i minus tre grader.
Tände inte efter två timmar i minus sju
grader.

2

Minuspoäng

Omdöme

Klenast låga.

1

Tände ibland, men brann bara 1–2 sekunder
per tändning efter en timme i minus tre
grader. Tände inte efter två timmar i minus
sju grader.

3
Måttligt kraftig enkel låga.

2

Gav mycket svag låga efter en timme i minus
tre grader. Tände inte efter två timmar i
minus sju grader.

1

2

Fungerade inte efter några timmar i en
byxficka under svettig marsch. Klarade
blomspruta, duschfukt och spolning under
vattenkran, men behövde i det senare fallet
blåsas torr för att tända efter spolningen.
2

Klarade alla fukttest bra.

Vägrade ibland tända då den förvarats i
byxficka under jakt.

Visade ibland tendens att inte tända efter att
ha förvarats i en byxficka under jakt.
-1

Inga minuspoäng.

En lätt plastig tändare med testets minsta
låga. Klarade fukt bra men inte kyla. Passar
bäst för inomhusbruk.

En lättanvänd tändare i ett robust utförande.
Den har inte så kraftig låga och hade svårt
i kylan, men håller du den varm är den
praktisk och effektiv.

-1

Testets mest krånglande tändare, känsligast
för kyla. Känns inte utformad för fältbruk.

8

54

Inga problem att hålla tänd en minut, men
det börjar bli hett framför tummen på
avtryckaren.

4

0
Fukt

4

Klarade alla fukttest, men efter spolning
under vattenkran behövde den blåsas torr för
att tända.
4
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Stormtändare
Fähallen

Primus Powerlighter
Säljs hos flera handlare

Kraftig stormtändare
Kjell & Co

Pris

69,90 kronor.

249 kronor.

199,90 kronor.

Totallängd

85 millimeter.

85 millimeter.

100 millimeter.

Beskrivning

I minsta laget för ett trefingergrepp med
uppåtvinklat munstycke och enkel låga.
Nivåindikator i form av genomskinlig botten.
Justering av lågans storlek med liten spak,
men mycket liten skillnad mellan högsta
och lägsta effekt. Lågan tenderar att brinna
lite efter att knappen släppts. Plastlock för
munstycket som hålls med en tunn kedja.

Lagom stor för ett trefingergrepp med
uppåtvinklat munstycke och enkel låga.
Nivåindikator i form av genomskinliga fält i
handtaget. Justering av lågans storlek med
fin skruvmejsel eller liknande, ger relativt
stor skillnad på effekt men på nedre halvan
av skalan tänds ingen låga. Ett inbyggt
skyddslock stängs automatiskt då knappen
släpps. Det kan ibland brinna lite gas runt
locket några sekunder.

Testets största tändare, hålls med fyrfingergrepp och har ett drygt fyra centimeter långt
framåtriktat munstycke med enkel, men
kraftig låga. Ingen nivåindikator. Justering av
lågans storlek med ett vred, men vid den
nedre änden av skalan tänds ingen låga.
Har ett spjäll som ytterligare reglerar lågan,
säkringsknapp och pekfingerskydd på
munstycket.

Handgrepp

Rätt så lätt att tända och hantera med en
hand.

Enkel att tända och hålla med en hand.

Enkel att tända och hålla med en hand.

Isolering

3

4
Inga problem att hålla tänd en minut.

3

Tändaren slocknade efter 10–15 sekunder
och gav därefter bara låga korta ögonblick
innan den fått svalna. Den hann därmed
inte bli obehagligt varm, men om något kan
pekfingrets ovansida vara lite utsatt.
3
Relativt kraftig låga.

Kraftigaste lågan.

Inga problem att hålla tänd en minut, men
pekfingret ligger nära det mycket heta
munstycket.

Effekt

Måttligt kraftiga men dubbla lågor.

Kyla

Gav mycket svag låga efter en timme i minus
tre grader. Gav mycket svag låga efter två
timmar i minus sju grader. I båda fallen växte
lågan sakta då tändaren hölls tänd i handen.

3

Gav svag låga efter en timme i minus tre
grader. Gav svag låga efter ett par timmar i
minus sju grader. Lågan stärktes sakta då
tändaren hölls tänd i handen.

3
Fukt

Klarade alla fukttest bra.

3

4

4
4

Gav mycket svag låga efter en timme i minus
tre grader. Gav mycket svag låga efter två
timmar i minus sju grader. I båda fallen växte
lågan sakta då tändaren hölls tänd i handen.
3

Klarade alla fukttest bra.

3
Den enda tändaren som inte tände efter
blomsprutan. Den klarade duschfukten och
spolning under vattenkran, men behövde i
det senare fallet blåsas torr för att tända.

4

4

2

Minuspoäng

Kedjan som håller skyddslocket slets av lite
för lätt.
-1

Kunde inte hålla kontinuerlig låga länge och
behövde kallna innan den fungerade igen.
-2

I övre änden av skalan kan lågan bli mycket
lång och fladdrande gul.
-1

Omdöme

Bra köp! En praktisk tändare som stod sig
utmärkt i testerna. Den enda av de verkligt
billiga som faktiskt presterade lika bra som
dyrare modeller.

En behändig och lättanvänd tändare som
känns väldesignad för friluftsliv och jämförelsevis påkostad i material. Tillhörde
också de bättre i fukt och kyla, men hade
irriterande svårt att ge kontinuerlig låga
längre stunder.

Testvinnare! Testets överlägset kraftigaste
låga i en rejäl och ergonomiskt tilltalande
tändare. Den visade sig dock vara relativt
känslig för fukt och verkade ha högst gasförbrukning. Men håller du den varm, torr
och påfylld så är den verkligt het!
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