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HF!STÖDET MTM PREDATOR SHOOTING REST
CALDWELL ”THE ROCK”  
SHOOTING REST COMBO

Pris 895 kronor. 849 kronor. 2!190 kronor.

Längd 59 centimeter. 56"66 centimeter. —

Vikt 2,35 kilo. 1,55 kilo. 3,48 + 0,80 kilo.

Beskrivning Stödet är gjort i metallpro#ler med en t-form-
ad bas. Vapnet vilar både framtill och baktill 
i måttligt breda men ganska djupa vaggor i 
syntetmaterial med skyddande väv. Lutning-
en på den främre kan justeras för att passa 
förstocken, men den bakre har en fast lutning. 
Stödet har en gummerad krok i ett kraftigt 
gummiband som kan fästas i varbygeln för att 
hålla vapnet på plats (1 p), inte minst under 
vapenvård eller om vapnet står i stödet mellan 
två serier. Avstånd mellan centrum på stöden 
(obs: ingen särskild plats för bakkappan) upp 
till drygt 51 centimeter. Inga särskilda fötter, 
utan tunna #lttassar i t-basens ändar. Kommer 
i princip färdigt, behövs inga verktyg.
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Stödet är gjort i kraftig plast. Vapnet vilar 
framtill i en gummerad vagga som har en 
u-formad nedre del för vanliga jaktstockar, 
samt ovanför den en platt och bred del där en 
extra bred förstock kan vila. Även baktill har 
stödet en gummerad vagga med en smalare 
del nertill och en bredare del ovanför den. 
Justerbar längd (1 p), den bakre delen kan 
skjutas in i den främre och låsas där. Det #nns 
även en gummerad matta som kan användas 
som stöd för hand eller kolv vid pistolskytte. 
Avstånd mellan centrum på stöden (obs: ingen 
särskild plats för bakkappan) upp till drygt 54 
centi meter. Fyra gummerade fötter. Tydlig 
 monteringsinstruktion, kräver en skruvmejsel.
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I det här paketet säljs två separata produkter, 
ett främre stöd med en trebensfot i gjutjärn 
och en kudde att ha baktill under kolven (1!p). 
Det främre stödet har en hylla vars gavlar i 
metall skruvas åt för att hålla en kudde för för-
stocken. Kuddar med annan form säljs separat. 
Det främre stödet har tre metallspetsar som 
kan skruvas undan eller bita för att ge grepp 
på halt underlag (1 p). Det bakre stödet är i 
cordura och har en fyllning som gör det ganska 
följsamt.  Kolven vilar i en markerad vagga  
uppe på  kudden. Tydlig monterings-
instruktion,  monteras med medföljande 
insexnyckel.
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Justerings-
möjligheter

Det främre stödet sitter på en ledad pro#l med 
en ställskruv för höjd. Det har en justermån på 
ungefär 30 centimeter (3 p). Det bakre stödet 
sitter på en pro#l som kan höjas och sänkas 
ungefär sju centimeter (2 p) och säkras med en 
låsskruv. I övrigt #nns inga justeringsmöjlig-
heter. Det främre stödet passar bra för förstock-
en på normala jaktstockar, men rymmer inte 
en bred förstock.
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Ingen justering av fötterna. Främre stödet kan 
höjas och sänkas cirka tio centimeter (3 p), det 
medger även bra #njustering av vapnets höjd 
(2 p). Avståndet mellan stöden kan justeras 
cirka tio centimeter. Båda stödens utform-
ning gör att de kan ge bra stöd åt stockar med 
skiftande form.
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Det främre stödets trebensfot kan regleras 
för ojämna underlag med en skruv i varje fot 
(1!!p). De har cirka fyra centimeters mån för 
höjd juster ing. Stödet kan också höjas eller 
sänkas cirka fem centimeter i förhållande 
till foten med hjälp av en gängstång (3 p) 
samt bra #njust ering (2 p). Den medföljande 
förstockskudden ger utmärkt stöd för en bred 
jaktstock och bra stöd även för andra förstock-
ar, men den som köper extra kuddar kan få 
perfekt passning även med slanka eller extra 
breda  förstockar. Det bakre stödet har inga 
justerings möjligheter, men $yttas det framåt 
eller bakåt justeras vapnets höjd riktning och 
kombinationen av två separata stöd ger fritt 
spelrum för avståndet mellan främre och 
bakre stöd.  6

Skjut-
egenskaper

Stödet är medelhögt i förhållande till under-
laget. Vapenvaggorna är en smula halkiga och 
den främre vaggan vreds bakåt i rekylen vid 
något tillfälle. Men vapnet får ett stadigt stöd 
och det var inga problem att få bra trä%ilder. 
Detta stöd hade det sämsta greppet på halkig 
skjutbänk (minus en poäng) och man kunde 
ana en tendens till sidledsspridning som 
kanske delvis berodde på detta, men bästa 
treskottsserien var ändå respektabla 14 milli-
meter.   9

Stödet är medelhögt i förhållande till under-
laget. Det är mycket lätt, vilket kan skapa 
tvivel om stadgan, men i praktiken låg vapnet 
 mycket stadigt i de gummerade vaggorna. 
Stödet rörde sig en del i rekylen, men bästa 
treskottsserien var respektabla 13 millimeter. 

 11

Stödet är jämförelsevis lågt i förhållande till 
skytten. Det har bäst grepp av alla de testade 
stöden på halt underlag. För att prestera 
toppresultat gäller det att ha bra kontroll över 
kudden baktill. På halkigt underlag var detta 
svårt, men med perfekt kontroll över bakkudd-
en är detta ett bra precisionsstöd. 
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Omdöme Detta stöd är jämförelsevis enkelt  konstruerat, 
men det är ändå mycket e&ektivt. Dess 
begränsningar är främst att det främre stödet 
bara passar smala eller måttligt breda förstock-
ar samt att stödet inte får bra grepp på en blöt 
och halkig skjutbänk. Kroken som kan fästas i 
rembygeln är ett plus främst då stödet används 
vid vapenvård.
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Det här stödet är väldigt lätt att bära med sig 
och ger ändå en utmärkt stadga. Möjligheten 
att justera isär de båda stöden relativt långt 
(och placera vapnet utan en given plats för 
bakkappan) är en fördel då det gäller långa och 
kanske framtunga precisionsvapen. Stödet kan 
även användas med pistol.
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Detta är ett klassiskt stöd som är kapabelt att 
leverera mycket hög precision. Det är stabilt 
och klarar olika underlag, olika långa vapen 
och även liggande skytte. Flexibilitetens pris 
är att stödet kan ställa en smula högre krav på 
skytten än en del av de andra stöden.

18
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GREY OAK GUN REST DEAD ZERO 5ETTA INSKJUTNINGSSTÖD CALDWELL HYDROSLED

Pris 750 kronor. 495 kronor. 4!690 kronor.

Längd 57"64 centimeter. 57 centimeter. 96 centimeter.

Vikt 2,57 kilo. 3,75 kilo. 8,04 kilo. (Tom. Tanken ska ha styrka nog för 
20 kilo ballast.)

Beskrivning Stödet är gjort i metallpro#ler med en t-form ad 
bas. Vapnet vilar framtill i en bred och grund 
vagga i ett corduraliknande material med en 
ganska följsam fyllning. Detta främre stöd 
sitter på en metallpro#l vars fäste mot basen är 
ledat, så att det medger en viss justering av  
avståndet mellan stöden (1 p). Kolven vilar 
baktill i en metallvagga där den skyddas av 
ett syntet material. På denna vagga sitter även 
ett till behör i konstläder som fångar upp 
bakkappan och tar rekylen. Största avstånd 
från bakkappa till centrum av främre kudden 
är cirka 60 centimeter. Gummifötter. Tydlig 
monteringsinstruktion, monteras med två 
skiftnycklar.
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Stödet är gjort i metallpro#ler med en t-form-
ad bas. Vapnet vilar framtill i en medelbred 
och relativt djup vagga i konstläder med en 
ganska följsam fyllning. Kardborreremmar 
över främre stödet kan säkra vapnet på plats 
(1 p). Kolven vilar baktill i en metallvagga där 
den skyddas av det tillbehör i konstläder som 
också tar rekylen. Båda stöden sitter på en 
metallpro#l som är rörlig enligt gungbräde-
princip, med balanspunkt närmare det bakre 
stödet och en gängstång för justering ungefär 
mittemellan stöden. Avstånd från bakkappans 
plats fram till centrum av främre kudden cirka 
55 centimeter. Gummifötter. Enkelt att  
montera utan verktyg. 
                                                                                                       1

Stödet är byggt av metallrör med en $ytt-
bar metallvagn som bär det främre stödet. 
Förstocken vilar i en $exibel gummivagga där 
vapnet också kan spännas fast med en gummi-
rem (1 p). Kolven vilar baktill i en plasthållare 
med en rejäl rekyldämpande bakkant. På stöd-
et #nns en tank om knappt nio liter som kan 
fyllas för att ge tyngd och förbättra förmågan 
att kontrollera vapnets rekyl (1 p). Om det inte 
räcker med nio kilo vatten kan till exempel 
sand användas. Avståndet mellan bakkappans 
plats och främre stödets centrum är ställbart 
58"65 centimeter. Två gummifötter fram och 
en plastfot bak. Tydlig monteringsinstruktion, 
monteras med två medföljande insexnycklar.
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Justerings-
möjligheter

Stödets totallängd kan regleras cirka sju 
centi meter genom en ledad infästning av 
armen som stödjer förstocken. De två främre 
fötterna kan justeras cirka två centimeter och 
den bakre drygt tre centimeter för att hantera 
ojämna underlag (1 p). Väl tilltagna möjligheter 
att variera höjden på den främre stödvaggan 
(3 p), även lätt att #njustera (2 p). Enkel att 
grovjustera även baktill (1 p). Ger bra stöd åt 
både smala och breda förstockar. 
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Alla tre fötterna kan justeras drygt två  
centimeter för att hantera ojämna underlag 
(1!!p). Väl tilltagna möjligheter att variera 
höjden på både främre och bakre stöden, dels 
via lutningen på den arm de båda sitter på, 
dels via varsin gängstång (3 + 1 p). Även lätt att 
#njustera höjdriktningen (2 p). Stödet passar 
både smala och breda förstockar. Avståndet 
mellan bakre och främre stöd är lämpligt för 
normalbalanserade jaktvapen.
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De två främre fötterna kan inte regleras i 
höjd, den bakre foten kan regleras cirka 
fyra centimeter i höjd (1 p) vilket även är 
en e&ektiv  #n justering av vapnet i höjdled 
(2!!p). Avståndet mellan bakkappa och främre 
stödet kan  varieras ungefär sju centimeter. 
Det  främre  stödet kan justeras i höjd ungefär 
sju centi meter (3 p) och kan även justeras ut 
cirka två centimeter åt höger eller vänster (1 p).  
Det främre stödet är rätt så  $exibelt angående 
förstockens form, men passar kanske allra bäst 
för en lite bredare förstock.
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Skjut-
egenskaper

Stödet är medelhögt i förhållande till under-
laget. Om man litar för mycket på stödet och 
låter vapnet hänga relativt fritt #nns det lite 
vingel i systemet, men tar man ett stadigt 
grepp och ser till att kolven ligger fast mot  
axeln, trots att stödet själv också kan ta rekyl-
en, blir det väldigt stadigt. Bästa treskotts-
serien blev tio millimeter.
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Stödet är ganska högt i förhållande till under-
laget, så skytten sitter med fördel också högt. 
Om man litar för mycket på stödet och låter 
vapnet hänga relativt fritt #nns det lite vingel 
i systemet, men tar man ett stadigt grepp och 
ser till att kolven ligger fast mot axeln, trots 
att stödet själv också kan ta rekylen, blir det 
väldigt stadigt. Med ett sådant stadigt grepp 
om detta stöd sköts testets bästa treskotts-
serie, sex millimeter.
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Stödet är medelhögt i förhållande till under-
laget. Det fylldes vid testet med cirka nio liter 
vatten och tämjde då rekylen mycket e&ektivt. 
Treskottsserier på nio och tio millimeter 
 visade att det var lätt att prestera jämna och 
bra resultat. Även detta stöd bör vila mot axeln 
för bästa möjliga rekylhantering.
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Omdöme Ett stadigt och lättanvänt stöd som har rejäla 
justeringsmöjligheter för ojämna underlag och 
även i höjdled både fram och bak. Det hjälper 
till att hantera rekylen och ger utmärkt stadga 
för skyttet. Ett plus för en viss möjlighet att 
justera avståndet mellan främre och bakre 
stöd.
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Mycket stöd för pengarna! Ett stabilt och 
lättanvänt stöd som kan justeras för ojämna 
underlag och har stora justeringsmöjligheter i 
höjdled både fram och bak. Det hjälper till att 
hantera rekylen och ger liksom alla stöd i testet 
utmärkt stadga för skyttet. Avståndet mellan 
stöden är dock i kortaste laget för långa vapen 
med tung pipa.
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Testvinnare! Det här är ett tungt stöd, men 
det låter sig ändå transporteras ganska enkelt 
eftersom det kan fyllas och tömmas. Det har 
utmärkta justeringsmöjligheter och gör det 
enkelt att skjuta med hög precision. Den som 
ska skjuta in vapen med extra kraftig rekyl 
uppskattar säkert rekyldämpningen.
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