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Geco 3!12x56i Ultimax 3!12x56 Steiner Ranger 3!12x56 BC Noblex N5 3!15x56

Riktpris 10!201 kronor. 8!995 kronor. 15!999 kronor. (2019)  13!640 kronor. (2019)

Längd 34 centimeter. 37 centimeter. 34 centimeter. 35 centimeter.

Tub-
diameter

30 millimeter. 30 millimeter. 30 millimeter. 30 millimeter.

Vikt 0,67 kilo inklusive batteri. 0,73 kilo inklusive batteri. 0,69 kilo inklusive batteri. 0,68 kilo inklusive batteri.

Batteri Ett CR2032. Ett CR2032. Ett CR2032. Ett CR2032.

Garanti 5 år. 10 år. 10 år optik, 2 år elektronik. 30 år, inklusive belysningen.

Övrigt Riktmedel 4. Riktmedel 4A ill. Riktmedel 4A"I. Ett 
ballistiktorn med kulbane-
kompensation för fem olika 
kulbanor medföljer.

Riktmedel 4i.

Belysning Steglöst mellan nattbelys-
ning och dagbelysning. 
 Ratten är numrerad 0#8, 
men detta motsvarar inte 
tydliga steg i ljusintensitet. 
I svagaste läget var siktet 
ändå ett av de starkast 
lysan de (3 p). En batteri-
sparfunktion stänger av 
belysningen om styrkan 
inte reglerats under tre 
timmar (1 p).

4

Liten röd punkt med elva 
lägen från natt- till dag-
belysning. Svagaste läget 
var medelstarkt (4 p). Ingen 
batterisparfunktion.

4

Röd punkt med elva lägen, 
sex nattstyrkor och fem 
dagstyrkor. Svagaste läget 
var medelstarkt (4 p). Ingen 
batterisparfunktion.

4

Röd punkt med 22 lägen 
från natt- till dagbelysning. 
Ganska lätt att tända av 
misstag på oskyddade 
knappar. Kunde justeras 
till en av testets svagaste 
belysningar (5 p). Batteri-
sparfunktion som stänger 
av belysningen om ingen 
justering av styrk an gjorts 
under tre timmar (1 p).

6

Nattskärpa 
100 meter

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
förstoring (8 p). Ingen ökad 
detaljuppfattning på andra 
förstoringar.

8

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
 förstoring (8 p). Ingen 
 tydligt ökad detaljuppfatt-
ning med ökad förstoring. 

8

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
 förstoring (8 p). Ingen 
 tydligt ökad detaljuppfatt-
ning med ökad förstoring.

8

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
 förstoring (8 p). Ingen 
 tydligt ökad detaljuppfatt-
ning med ökad förstoring.

8

Nattskärpa 
50 meter

Tillhörde svagaste gruppen 
på optimerad förstoring 
(6 p). Ingen tydligt ökad 
detalj uppfattning med ökad 
förstoring.

6

Tillhörde svagaste gruppen 
på optimerad förstoring 
(6 p). Måttligt ökad detalj-
uppfattning med ökad 
förstoring (1 p).

7

Tillhörde medelgruppen 
på optimerad förstoring 
(8 p). Ingen tydligt ökad 
detaljuppfattning med ökad 
förstoring.

8

Tillhörde svagaste gruppen 
på optimerad förstoring 
(6 p). Ingen tydligt ökad 
detalj uppfattning med ökad 
förstoring.  

6

Omdöme Liksom samtliga kikarsikten 
i testet ger detta sikte ett 
gott intryck. Ett traditionellt 
jaktsikte som räcker till för 
vanlig skymningsjakt, men 
varken belysning eller optik 
står sig riktigt bra i det här 
sällskapet.

18

Liksom samtliga kikar-
sikten i testet ger detta 
sikte ett gott intryck. Ett 
traditionellt jaktsikte med 
en godkänd belysning och 
optik som räcker till för 
vanlig skymningsjakt, men 
inte riktigt mäter sig med 
specialisterna.

19

Siktet är ett traditionellt 
och gediget jaktsikte. Både 
 optiska egenskaper i svagt 
ljus och belysning är bra, 
men inte helt i testets 
topp. En extra $ ness som 
följer med siktet är Steiners 
avståndskompensator.

20

Liksom samtliga kikar-
sikten i testet ger detta 
sikte ett gott intryck. Ett 
traditionellt jaktsikte med 
en riktigt bra nattbelysning 
och optik som räcker till för 
vanlig skymningsjakt, men 
inte hävdar sig i det här 
sällskapet.

20

SÅ SATTES 
POÄNGEN
Belysning: 
Ingen belysning ger 
noll poäng, enbart 
dagsljusbelysning 
maximalt två poäng.
Jämförelsevis stark 
lägsta nattbelysning tre 
poäng, medelstark fyra
och svag fem poäng. En 
batterisparfunktion som 
ger tillfällig avstängning 
när vapnet hålls passivt 
ger en poäng, automat-
isk avstängning efter en 
viss tid ger en poäng.
Maximal poäng i 
 momentet: 7.

Nattskärpa 
100 meter:
Endast bedömd i bild-
centrum. Med optimerad 
förstoringsgrad var alla 
sikten anmärkningsvärt 
jämna. Det var svårt att 
utläsa någon de$ nitiv 
skillnad på skärpetavlan 
och därför har alla sikten 
tilldelats åtta poäng. 
De som sedan levererat 
en synlig förbättring 
med ändrad förstoring 
har fått ytterligare en 
poäng och de som 
levererat klar förbättring 
har fått två poäng.
Maximal poäng i 
momentet: 10.

Nattskärpa 50 meter:
Endast bedömd i 
bild centrum. Med 
 optimer ad förstorings-
grad var skillnaden 
större mellan siktena 
än på 100 meter och de 
har därför klassats i tre 
kategorier. Gruppen med 
minst  detaljupplösning 
$ ck sex poäng, 
medelgrupp en åtta 
poäng och bästa 
gruppen tio poäng. De 
som sedan levererat en 
måttlig förbättring med 
ändrad förstoring har 
fått ytterligare en poäng
och de som levererat 
en klar förbättring har 
fått två poäng. Ett sikte 
levererade en särskilt 
tydlig förbättring med 
ökad förstoring och $ ck 
tre poäng.
Maximal poäng i 
momentet: 13.

TOTAL MAXIMAL 
POÄNG: 30.
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Leupold VX"3i 
4,5!14x56 mm Side Focus

Meopta MeoPro Optika6 
3!18x50 RD SFP Leica Fortis 6 2,5!15x56i

Zeiss Victory V8 
2,8!20x56 M Swarovski Z8i 2,3!18x56 P

Riktpris 17!995 kronor. 8!200 kronor. 23!000 kronor. 32!000 kronor, med eller 
utan skena och inklusive 
ASV+. (2019)

31!500 kronor ringmontage, 
32!000 kronor sken-
montage.

Längd 33 centimeter. 37 centimeter. 36 centimeter. 35 centimeter. 36 centimeter.

Tub-
diameter

30 millimeter. 30 millimeter. 30 millimeter. (Finns med 
och utan skenmontage.)

36 millimeter. (Finns med 
och utan skenmontage.)

30 millimeter. (Finns med 
och utan skenmontage.)

Vikt 0,65 kilo inklusive batteri. 0,82 kilo inklusive batteri. Modell utan skenmontage 
0,76 kilo inklusive batteri.

Modell för skenmontage 
0,87 kilo inklusive batteri.

Modell utan skenmontage 
0,73 kilo inklusive batteri.

Batteri Ett CR2032. Ett CR2032. Ett CR2032. Ett CR2032. Ett CR2032.

Garanti 30 år. 10 år. 10 år optik. 10 år på mekaniska och 
optiska komponenter, 2 år 
på elektronik.

10 år optik, 2 år elektronik.

Övrigt Riktmedel 4. Parallax-
justering, ograderad ratt.

Riktmedel 4C/1. Parallax 
10 yards (9 meter) till 
oändlighet.

Riktmedel L"4a. Parallax 
50 meter till oändlighet, 
klickläge och markering på 
100 meter.

Riktmedel 60. Parallax 
50 meter till oändlighet, 
klickläge och markering på 
100 meter. ASV+ avstånds-
kompensation.

Riktmedel 4A"I. Parallax 
50 meter till oändlighet, 
klickläge och markering på 
100 meter. Kan förses med 
ballistiktorn.

Belysning Belyst punkt. Åtta steg 
 varav fyra för natt, fyra för 
dag. Måttligt stark dag-
belysning (4 p). Svagaste 
läget var medelstarkt. Ingen 
batterisparfunktion.

4

Liten röd punkt med sex 
lägen från natt- till dag-
belysning. I svagaste läget 
var siktet ändå ett av de 
starkast lysande (3 p). Ingen 
batterisparfunktion.

3

Orange punkt med 
nio lägen från natt- till 
dagbelysning. Svagaste 
läget var medelstarkt (4 p). 
Batterisparfunktion som 
släcker belysningen efter tre 
minuter. Släcker även om 
vapnet lutas mer än 75 
grader nedåt, 60 grader 
uppåt eller 40 grader åt 
sidan. Belysningen tänds 
igen när vapnet rätas upp 
(2 p).

6

Liten röd punkt med 
steglös inställning från 
svag nattbelysning till 
stark dagbelysning. Kunde 
justeras till en av testets 
svagaste belysningar (5 p). 
Batterisparfunktion stänger 
av belysningen om vapnet 
lutas mer än 45 grader i 
sida eller 70 grader uppåt 
eller nedåt. Det startar igen 
om vapnet rätas upp. Om 
ljusstyrkan inte justeras 
under tre timmar stängs 
belysningen av helt (2 p).

7

Liten röd punkt med 64 
 lägen från svag nattbelys-
ning till stark dagbelysning. 
Kunde justeras till en av 
testets svagaste belysningar 
(5 p). Batterisparfunktion 
stänger av belysningen 
om vapnet lutas mer än 30 
grader i sida eller 70 grader 
uppåt eller nedåt. Det 
startar igen om vapnet rätas 
upp. Om ingen justering 
av ljusstyrkan görs stängs 
belysningen av helt efter 
tre timmar dagtid och fem 
timmar nattetid (2 p). 7

Nattskärpa 
100 meter

Liksom övriga sikten god-
känd på optimerad förstor-
ing, men detta var den som 
låg närmast till för att få lite 
lägre poäng (8 p). Något 
ökad detaljuppfattning med 
ökad förstoring (1 p).

9

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
förstoring (8 p). Något ökad 
detaljuppfattning med ökad 
förstoring (1 p).

9

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
 förstoring (8 p). Tydligt 
ökad detaljuppfattning med 
ökad förstoring (2 p).

10

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
 förstoring (8 p). Ingen 
 tydligt ökad detaljuppfatt-
ning med ökad förstoring.

8

Liksom övriga sikten 
godkänd på optimerad 
förstoring (8 p). Klart ökad 
detaljuppfattning med ökad 
förstoring (2 p).

10

Nattskärpa 
50 meter

Tillhörde medelgruppen på 
optimerad förstoring (8 p). 
Klart ökad detaljupplösning 
med ökad förstoring (2 p).

10

Tillhörde bästa gruppen på 
optimerad förstoring (10 p). 
Klart ökad detaljupplösning 
på ökad förstoring (2 p).

12

Tillhörde medelgruppen på 
optimerad förstoring (8 p). 
Måttligt ökad detaljupplös-
ning med ökad förstoring 
(1 p).

9

Tillhörde bästa gruppen på 
optimerad förstoring (10 p). 
Klart ökad detaljupplösning 
på ökad förstoring (2 p).

12

Tillhörde bästa gruppen på 
optimerad förstoring 
(10 p). Uppnådde testets 
klart bästa detaljupplösning 
på ökad förstoring (3 p).

13

Omdöme Ett robust sikte som kunde 
plocka hem lite ökad detalj-
upplösning med hjälp av 
ökad förstoring. Det vann 
en del i prestanda på 50 
meter tack vare parallax-
justeringen, som dock varit 
lättare att använda nattetid 
om den haft någon indika-
tion på valt avstånd.

23

Ett både robust och optiskt 
bra sikte som kom särskilt 
tydligt till sin rätt på 50 
meter. Belysningen är dock 
jämförelsevis enkel och i 
kraftigaste laget.

24

Ett väl utformat kikarsikte 
som är mycket dugligt i 
svagt ljus. Även om det 
inte är absolut bäst i något 
moment så ligger det alltid 
bra till.

25

Ett mycket gediget 
sikte med en belysning 
som  uppfyller alla krav, 
 kombinerat med bra 
optik. En extra $ ness som 
medföljer är Zeiss avstånds-
kompensator.

27

Testvinnare! Siktet 
 levererar i alla avseenden, 
inklusive de mest detalj-
erade bilderna av testtavlan.

30

Leupold VX"3i Meopta MeoPro Optika6 Meopta MeoPro Optika6 Meopta MeoPro Optika6 Zeiss Victory V8 


