
SVENSK JAKT TESTAR

Nr 4  2018  SVENSK JAKT54

Trangoworld Artiach Standard Therm-A-Rest Neoair Trekker Large Bergans Folding Mat Ultra Light Nemo Astro Air 25L Mammut Light Pump Mat UL Exped Downmat UL Winter LW

Mått hoprullat Längd 53 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Längd 27 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Längd 30 centimeter. 
Diameter 16 centimeter.

Mått hoprullat Längd 27 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Längd 21 centimeter.
Diameter 10 centimeter.

Längd 28 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Mått uppblåst 188 x 51 x 2 centimeter. 197 x 63 x 6 centimeter. 183 x 51 x 2 centimeter. Mått uppblåst 188 x 65 x 7 centimeter. Smalt underlag, större bredd för 
 överkroppen. 187 x 38–50 x 6 centimeter.

195 x 60 x 6 centimeter. 

Vikt 1 000 gram. 660 gram. 560 gram. Vikt 650 gram. 580 gram. 595 gram.

Uppblåsnings-
system

Nära självuppblåsande, men det förutsätter 
att den förvaras uppblåst så att material-
minnet hjälper till. Ventilen vrids för att  
låsas och är relativt lätt att stänga utan att 
släppa ut luft.
 3

Fylls med ventil som hålls i munnen och 
vrids för att låsas. Relativt stor luftvolym. 
Separat pumppåse finns att köpa, det 
rekommenderas.

 2

Nära självuppblåsande, men det förutsätter 
att den förvaras uppblåst så att material-
minnet hjälper till. Blåses annars upp med 
ventil som hålls i munnen och vrids för att 
stängas.
 3

Uppblåsnings-
system

Fylls med ventil som hålls i munnen och 
vrids för att låsas. Ganska väl konstruerad 
ventil, men stor luftvolym och en smula 
jobbigt att fylla. Separat tömningsventil.

 2

Handpump, användbar även om den ger 
relativt lite luft i varje pumptag. Separat 
tömningsventil.

 3

Det ingår en särskild ”pumppåse”, vilket är 
ett snabbt och effektivt sätt att fylla under-
laget med torr och sval luft. Kontrollera att 
gummimembranet i ventilen ligger rätt vid 
stängning. Separat tömningsventil.
 3

Komfort Tunn, bekväm på jämnt underlag, men 
känslig för ojämnheter. I kortaste laget för 
testpersonen. Otillräcklig isolering vid kallt 
väder.

 2

Stort, men en smula halkigt. Klarar ojämnt 
underlag bra. Isoleras genom att luften 
fördelas i invändiga celler. Tvärgående 
luftkanaler, varav den vid huvudänden 
är marginellt tjockare. Pumpa ordentligt, 
annars kan du få en känsla av vattensäng. 3

Tunn, bekvämt på jämnt underlag men 
känsligt för ojämnheter. Kort för test-
personen. Isolerat med pu-skum, men  
den begränsade volymen ger relativt  
låg isoleringsförmåga.
 2

Komfort Rejäl bredd och tjockast i testet, men bara 
isolerat med luft. Tål rejält tryck utan att 
underlaget känns. Tvärgående luftkanaler 
med en extra tjock som ger skön kant för 
huvudet. Pumpa ordentligt, annars kan du 
få en känsla av vattensäng. 4

Sväljer ojämnheter bra och är välisolerat. 
Underlaget är dock smalt vid ben och huvud 
och var relativt kort för testpersonen. Längs-
gående luftkanaler, isolering med pu-skum, 
avrullningsskydd i form av något större 
tjocklek på kanalerna längs kanterna. 4

Brett, långt, tjockt och mycket välisolerat 
med invändigt gåsdun. Längsgående luft-
kanaler, aningen bredare längst ut på vardera 
sidan. En tvärgående luftkanal vid änden 
med ventilerna.
 5

R-värde Tillverkaren uppger inte R-värde, men 
underlaget är inte välisolerat.

 1

3.

 3

1,8.

 2

R-värde Tillverkaren uppger inte R-värde, utan bara 
att underlagets lägsta lämpliga temperatur-
intervall är 2-7 plusgrader. Upplevdes allt- 
för kallt vid nollgradigt. 2

4,1.

 4

5,9.

 5

Riktpris 499 kronor. Cirka 1 995 kronor. 795 kronor. Riktpris 1 199 kronor. 1 500 kronor. 3 299 kronor (2018 års modell).

Omdöme Billigt underlag som kan fungera i jaktkojan. 
Ventilen är bra utformad, men underlaget 
är skrymmande och tungt i packningen. För 
tunt för ojämn skogsmark och isoleringen 
är otillräcklig kyliga höstnätter. Finns i en 
storlek. Lagningssats ingår inte, minus en 
poäng.

Bekvämt även på ojämnt underlag, hyfsad 
isolering för höstbruk, något glatt yta. Finns 
även i en mindre storlek. Lagningssats 
ingår. Fick en pyspunka i ett av vecken där 
madrassen viks vid hoprullning, vilket ger 
två minuspoäng. 

Praktiskt och relativt billigt. Fungerar bra i 
jaktstugan och på lättare turer. I tunnaste 
laget för ojämn skogsmark och relativt klent 
isolerat. Finns i en storlek. Lagningssats och 
reservrem ingår.

Omdöme Bekvämt även på ojämnt underlag, men 
inte tillräckligt isolerande för kallt väder. Bra 
bredd men i kortaste laget för testpersonen. 
Finns i en storlek. Lagningssats ingår.

Bekvämt, välisolerat och mycket kompakt. 
Bra val när packningen ska minimeras, 
testets minsta packvolym. Underlaget är 
dock jämförelsevis kort och smalt. Har en 
fungerande inbyggd pump. Finns i en stor-
lek. Lagningssats ingår.

Testvinnare! Mycket bekvämt och med en 
isolering som räcker till i många minus-
grader. Inte särskilt halkig yta. Finns även 
en mindre storlek. Lagningssats ingår. En 
minuspoäng för packpåse som brast i en 
söm. (2018 års modell har en ökad uppgiven 
tjocklek från 7 till 9 centimeter och ytterliga-
re isoleringsförmåga).

Poäng
 5  6  7 Poäng

 8  11  12



SVENSK JAKT  Nr 4  2018 55

Trangoworld Artiach Standard Therm-A-Rest Neoair Trekker Large Bergans Folding Mat Ultra Light Nemo Astro Air 25L Mammut Light Pump Mat UL Exped Downmat UL Winter LW

Mått hoprullat Längd 53 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Längd 27 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Längd 30 centimeter. 
Diameter 16 centimeter.

Mått hoprullat Längd 27 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Längd 21 centimeter.
Diameter 10 centimeter.

Längd 28 centimeter.
Diameter 13 centimeter.

Mått uppblåst 188 x 51 x 2 centimeter. 197 x 63 x 6 centimeter. 183 x 51 x 2 centimeter. Mått uppblåst 188 x 65 x 7 centimeter. Smalt underlag, större bredd för 
 överkroppen. 187 x 38–50 x 6 centimeter.

195 x 60 x 6 centimeter. 

Vikt 1 000 gram. 660 gram. 560 gram. Vikt 650 gram. 580 gram. 595 gram.

Uppblåsnings-
system

Nära självuppblåsande, men det förutsätter 
att den förvaras uppblåst så att material-
minnet hjälper till. Ventilen vrids för att  
låsas och är relativt lätt att stänga utan att 
släppa ut luft.
 3

Fylls med ventil som hålls i munnen och 
vrids för att låsas. Relativt stor luftvolym. 
Separat pumppåse finns att köpa, det 
rekommenderas.

 2

Nära självuppblåsande, men det förutsätter 
att den förvaras uppblåst så att material-
minnet hjälper till. Blåses annars upp med 
ventil som hålls i munnen och vrids för att 
stängas.
 3

Uppblåsnings-
system

Fylls med ventil som hålls i munnen och 
vrids för att låsas. Ganska väl konstruerad 
ventil, men stor luftvolym och en smula 
jobbigt att fylla. Separat tömningsventil.

 2

Handpump, användbar även om den ger 
relativt lite luft i varje pumptag. Separat 
tömningsventil.

 3

Det ingår en särskild ”pumppåse”, vilket är 
ett snabbt och effektivt sätt att fylla under-
laget med torr och sval luft. Kontrollera att 
gummimembranet i ventilen ligger rätt vid 
stängning. Separat tömningsventil.
 3

Komfort Tunn, bekväm på jämnt underlag, men 
känslig för ojämnheter. I kortaste laget för 
testpersonen. Otillräcklig isolering vid kallt 
väder.

 2

Stort, men en smula halkigt. Klarar ojämnt 
underlag bra. Isoleras genom att luften 
fördelas i invändiga celler. Tvärgående 
luftkanaler, varav den vid huvudänden 
är marginellt tjockare. Pumpa ordentligt, 
annars kan du få en känsla av vattensäng. 3

Tunn, bekvämt på jämnt underlag men 
känsligt för ojämnheter. Kort för test-
personen. Isolerat med pu-skum, men  
den begränsade volymen ger relativt  
låg isoleringsförmåga.
 2

Komfort Rejäl bredd och tjockast i testet, men bara 
isolerat med luft. Tål rejält tryck utan att 
underlaget känns. Tvärgående luftkanaler 
med en extra tjock som ger skön kant för 
huvudet. Pumpa ordentligt, annars kan du 
få en känsla av vattensäng. 4

Sväljer ojämnheter bra och är välisolerat. 
Underlaget är dock smalt vid ben och huvud 
och var relativt kort för testpersonen. Längs-
gående luftkanaler, isolering med pu-skum, 
avrullningsskydd i form av något större 
tjocklek på kanalerna längs kanterna. 4

Brett, långt, tjockt och mycket välisolerat 
med invändigt gåsdun. Längsgående luft-
kanaler, aningen bredare längst ut på vardera 
sidan. En tvärgående luftkanal vid änden 
med ventilerna.
 5

R-värde Tillverkaren uppger inte R-värde, men 
underlaget är inte välisolerat.

 1

3.

 3

1,8.

 2

R-värde Tillverkaren uppger inte R-värde, utan bara 
att underlagets lägsta lämpliga temperatur-
intervall är 2-7 plusgrader. Upplevdes allt- 
för kallt vid nollgradigt. 2

4,1.

 4

5,9.

 5

Riktpris 499 kronor. Cirka 1 995 kronor. 795 kronor. Riktpris 1 199 kronor. 1 500 kronor. 3 299 kronor (2018 års modell).

Omdöme Billigt underlag som kan fungera i jaktkojan. 
Ventilen är bra utformad, men underlaget 
är skrymmande och tungt i packningen. För 
tunt för ojämn skogsmark och isoleringen 
är otillräcklig kyliga höstnätter. Finns i en 
storlek. Lagningssats ingår inte, minus en 
poäng.

Bekvämt även på ojämnt underlag, hyfsad 
isolering för höstbruk, något glatt yta. Finns 
även i en mindre storlek. Lagningssats 
ingår. Fick en pyspunka i ett av vecken där 
madrassen viks vid hoprullning, vilket ger 
två minuspoäng. 

Praktiskt och relativt billigt. Fungerar bra i 
jaktstugan och på lättare turer. I tunnaste 
laget för ojämn skogsmark och relativt klent 
isolerat. Finns i en storlek. Lagningssats och 
reservrem ingår.

Omdöme Bekvämt även på ojämnt underlag, men 
inte tillräckligt isolerande för kallt väder. Bra 
bredd men i kortaste laget för testpersonen. 
Finns i en storlek. Lagningssats ingår.

Bekvämt, välisolerat och mycket kompakt. 
Bra val när packningen ska minimeras, 
testets minsta packvolym. Underlaget är 
dock jämförelsevis kort och smalt. Har en 
fungerande inbyggd pump. Finns i en stor-
lek. Lagningssats ingår.

Testvinnare! Mycket bekvämt och med en 
isolering som räcker till i många minus-
grader. Inte särskilt halkig yta. Finns även 
en mindre storlek. Lagningssats ingår. En 
minuspoäng för packpåse som brast i en 
söm. (2018 års modell har en ökad uppgiven 
tjocklek från 7 till 9 centimeter och ytterliga-
re isoleringsförmåga).

Poäng
 5  6  7 Poäng

 8  11  12

«


