SVENSK JAKT TESTAR

VORTEX DIAMONDBACK
TACTICAL 6–24X50 FFP

HAWKE VANTAGE 30 WA 6–24X50 FFP

ATHLON ARGOS
BTR 6–24X50 GEN 2 FFP MIL

Pris

4 990 kronor.

5 790 kronor.

6 395 kronor / 7 495 kronor.

Garanti

Livstid.

10 år.

Livstid.

Mått

Längd 37 centimeter, vägd till 686 gram,
tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd 99
millimeter.

Längd 38 centimeter, vägd till 749 gram
inklusive CR2032-batteri, tubdiameter 30
millimeter, ögonavstånd 90 millimeter.

Längd 37 centimeter, vägd till 904 gram
inklusive CR2032-batteri och flipskydd,
tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd 84
millimeter.

Träfflägesjusteringar

Justermån i höjd 19 MIL (4 p), samt i sidled 19
MIL (3 p).
Träffbildslägen vid provskjutning 49,0
(beräknat 49,5) och 97,0 (beräknat 99,0).
Genomsnittsfel 1,5 procent, skillnad en procentenhet (12 p). Ett varv på rattarna ger 60 klick
(4 p). Klicken hörs och de känns, men känslan
är aningen svampig med ett visst spel i ratten
(2 p). Nollställs med mynt eller motsvarande.
Markeringarna linjerar med strecket under
ratten genom hela justerområdet (3 p). Det
finns ingen indikation för hur många varv man
vridit och inga siffror för antal klick på andra
varvet (0 p). Inget lås för rattarna, men de är
inte överdrivet lätta att vrida av misstag (1 p).
Ingen zero stop (0 p).

Justermån i höjd 17 MIL (4 p), samt i sidled 17
MIL (3 p).
Träffbildslägen vid provskjutning 49,5
(beräknat 49,5) och 99,0 (beräknat 99,0).
Korrekt. (15 p).
Ett varv på rattarna ger 60 klick (4 p). Klicken
hörs och känns relativt tydligt, men känslan
är aningen svampig med ett visst spel i ratten
(2 p). Nollställs med insexnyckel. Markeringarna linjerar väl med strecket under ratten
genom hela justerområdet (3 p).
Ingen indikation för antalet vridna varv (0 p).
Inga siffror för andra varvet (0 p). Rattarna
låses genom att ratten trycks inåt, lossas med
en enkel lyftning (2 p). Ingen zero stop (0 p).

Justermån i höjd 18 MIL (4 p), i sidled 18 MIL
(3 p).
Träffbildslägen vid provskjutning 51,0
(beräknat 49,5) och 101,0 (beräknat 99,0).
Genomsnitt 2,5 procent överkorrektion,
skillnad en procent (11 p).
Ett varv på rattarna ger 60 klick (4 p). Klicken
hörs och känns distinkta. Det finns ett spel i
ratten men det är mycket litet (3 p). Nollställs
med insexnyckel. Markeringarna linjerar väl
med strecket under ratten genom hela justerområdet (3 p). Under ratten finns streck som
indikerar att du vridit ett eller flera varv (2 p).
Inga siffror för antal klick på andra varvet (0 p).
Det finns ingen låsning av rattarna, men de är
inte alltför lätta att vrida av misstag (1 p). Zero
stop finns (3 p).

29

33

34

Optik

Centrumskärpa ett steg under referensoptiken
(9 p), kantskärpa två steg under referensoptiken (3 p). Kraftig färgblödning (2 p).
14

Centrumskärpa två steg under referensoptiken
(8 p), kantskärpa ett steg under referensoptiken (4 p). Kraftig färgblödning (2 p).
14

Centrumskärpa två steg under referensoptiken
(8 p), kantskärpa ett steg under referensoptiken
(4 p). Kraftig färgblödning (2 p).
14

Riktmedel
och siktbild

Synfält på 10x och 100 meter 3,4 meter (2 p).
Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och
ratten har 13 avståndsmarkeringar, men bara
två mellan 100 och oändlighet (1 p). Graderad
i yards (0 p). Riktmedel EBR-2C MRAD. Skalan
bedömdes ha helt korrekt storlek (5 p).
Riktmedlets centrala delar har streck på varje
halv och hel MIL (3 p). Varannan hel MIL är
numrerad (2 p). I de yttre delarna av riktmedlet finns en fingraderad skala 0,1 MIL
(2 p). I centrum är hårkorset öppet för att inte
skymma ett mycket litet mål, men öppningen
är lite snålt tilltagen (1 p).
Ingen belysning (0 p).

Synfält på 10x och 100 meter 4,1 meter (3 p).
Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och
ratten har nio avståndsmarkeringar, men bara
två mellan 100 och oändlighet (1 p). Graderad i
yards (0 p). Riktmedel FFP Half Mil Dot. Skalan
bedömdes visa korrekt mått (5 p). Riktmedlets
centrala del har streck på halv MIL och punkt
på hel MIL (3 p). Antalet MIL är inte numrerat
(0 p). I stolparna finns gradering i 0,2 MIL (1 p).
Centrumkorset är tunt men utan särskild lösning för att skymma minimalt (0 p). Belysning
med fem röda och fem gröna lägen. Särskilt
det svagaste röda läget är svagt nog för mörka
förhållanden. Ingen batterisparfunktion (2 p).

18

17

Synfält på 10x och 100 meter 3,6 meter (2 p).
Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och
ratten har elva avståndsmarkeringar, men bara
två av dem mellan 100 och oändlighet (1 p).
Graderad i yards (0 p). Riktmedel APMR FFP
IR MIL. Skalan bedömdes visa en dryg procent
för litet mått (4 p). Riktmedlets centrala delar
har korta streck på varje halv MIL och långa
på varje hel MIL (3 p). Varannan hel MIL är
numrerad (2 p). Fingradering 0,1 MIL saknas,
men delar av riktmedlet är graderade i 0,2
MIL (1 p). Korset i mitten har ingen särskild
lösning för att skymma mindre vid finriktning.
(0 p) Belysning med elva röda lägen varav
flera är mycket svaga och lämpliga för mörka
förhållanden. Ingen batterisparfunktion (2 p).
17

Omdöme

Billigast i testet och i grunden väl utformat,
men med tydliga besparingar. Notera avsaknad av såväl zero stop som indikationer för
antal varv, samt avsaknad av lås för rattarna.
Kan du hantera det kan detta vara en instegsmodell. Levereras med enkelt linsskydd samt
motljusskydd.
61

48

Det här siktet ger bra funktion för pengarna,
men som framgår i beskrivning och poängsättning har tillverkaren sparat lite här och
var. Notera avsaknad av såväl zero stop som
indikationer för antal varv. Den som mest
håller av i riktmedlet klarar sig dock långt med
denna. Levereras med enkelt genomskinligt
linsskydd.
64

Ett sikte som ger ett gott mekaniskt intryck
och har allt nödvändigt. Det tappar någon
poäng här och var på detaljer och lite på
optiken, samt på en viss överkorrektion i
klicken (sådant kan kompenseras i ett ballistikprogram). En helt godkänd instegsmodell.
Levereras med flipskydd.
65
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HAWKE FRONTIER 30 SF 5–25X56 FFP

ATHLON MIDAS
TAC HD 6–24X50 FFP MIL

VORTEX STRIKE EAGLE 5–25X56

Pris

10 490 kronor.

8 995 kronor.

9 990 kronor.

Garanti

10 år.

Livstid.

10 år.

Mått

Längd 38 centimeter, vägd till 755 gram
inklusive CR2032-batteri och flipskydd
i lättmetall, tubdiameter 30 millimeter,
ögonavstånd 102 millimeter.

Längd 37 centimeter, vägd till 762 gram,
tubdiameter 30 millimeter, ögonavstånd
94 millimeter.

Längd 38 centimeter, vägd till 864 gram
inklusive CR2032-batteri, tubdiameter
34 millimeter, ögonavstånd 93 millimeter.

Träfflägesjusteringar

Justermån i höjd 19 MIL (4 p), samt i sidled 19
MIL (3 p).
Träffbildslägen vid provskjutning 49,0
(beräknat 49,5) och 98,0 (beräknat 99,0). En
procent, räknas som korrekt. (15 p).
Ett varv på rattarna ger 80 klick (4 p). Klicken
hörs och känns distinkta, men med ett visst
spel i ratten (2 p). Nollställs med insexnyckel.
Markeringarna linjerar inte alltid perfekt med
strecket under ratten (2 p). Ingen indikation
för antalet vridna varv (0 p). Inga siffror för
andra varvet (0 p). Rattarna låses genom att
ratten trycks inåt, lossas med en enkel lyftning
(2 p). Zero stop (3 p).

Justermån i höjd totalt 31 MIL (6 p), i sidled 23
MIL (4 p).
Träffbildslägen vid provskjutning 49,5
(beräknat 49,5) och 99,0 (beräknat 99,0).
Korrekt. (15 p).
Ett varv på rattarna ger 100 klick (6 p).
Varje klick hörs och känns distinkt, men det
finns ett litet spel i ratten (2 p). Nollställs
med medföljande verktyg eller ett mynt.
Markeringarna linjerar med strecket under
ratten genom hela justerområdet (3 p). Ingen
indikation på hur många varv man skruvat,
men en uppsättning siffror för antal klick i
andra varvet (1 p). Rattarna låses genom att
ratten trycks inåt, lossas med en enkel lyftning
(2 p). Zero stop (3 p).

35

Justermån i höjd 25 MIL (6 p), i sidled 15 MIL
(3 p).
Träffbildslägen vid provskjutning 49,0
(beräknat 49,5) och 99,0 (beräknat 99,0).
Korrekt. (15 p).
Ett varv på rattarna ger 100 klick (6 p). Klicken
hörs och känns distinkta, inget spel (3 p).
Nollställs med hjälp av ett mynt eller motsvarande. Markeringarna linjerar väl med strecket
under ratten genom hela justerområdet (3 p).
Under ratten finns streck som indikerar att
du vridit ett eller flera varv (2 p). Siffror för
andra varvet behövs inte eftersom ett varv ger
jämna 100 klick (1 p). Det finns ingen låsning
av höjdratten, men sidoratten skyddas under
ett lock (vilket är i sin ordning eftersom det går
att hålla av för vind i riktmedlet) och ingen av
rattarna är alltför lätta att vrida av misstag (1 p).
Zero stop finns (3 p).
43

Optik

Centrumskärpa ett steg under referensoptiken
(9 p), kantskärpa ett steg under referensoptiken (4 p). Kraftig färgblödning (2 p).
15

Centrumskärpa ett steg under referensoptiken
(9 p), kantskärpa samma som referensoptiken
(5 p). Ganska kraftig färgblödning (3 p).
17

Centrumskärpa ett steg under referensoptiken
(9 p), kantskärpa som referensoptiken (5 p).
Kraftig färgblödning (2 p).
16

Riktmedel
och siktbild

Synfält på 10x och 100 meter 3,4 meter (2 p).
Kortaste parallaxavstånd är 15 yards (2 p) och
ratten har tio avståndsmarkeringar, varav tre
mellan 100 och oändlighet (2 p). Graderad i
yards (0 p). Riktmedel FFP Mil Pro. Skalan
bedömdes visa cirka en procent för litet mått
(4 p). Riktmedlet har korta streck på varje halv
MIL och långa på varje hel MIL (3 p). Varannan
MIL nedåt är numrerad (2 p). Närmast
centrum finns en viss fingradering i 0,25 MIL,
men det är mindre användbart eftersom det
inte korrelerar mot hela klick (0 p). Korset
i mitten har en minimal öppning, men för
liten för att vara till hjälp vid finriktning (0 p).
Belysning med sex röda lägen. Det svagaste
läget är svagt nog för mörka förhållanden.
Ingen batterisparfunktion (2 p).
17

Synfält på 10x och 100 meter 3,6 meter (2 p).
Kortaste parallaxavstånd är 10 yards (2 p) och
ratten har nio avståndsmarkeringar, varav tre
mellan 100 och oändlighet (2 p). Graderad
i yards (0 p). Riktmedel APRS3 FFP MIL.
Skalan bedömdes ha helt korrekt storlek (5 p).
Riktmedlets centrala delar är fingraderad i 0,2
MIL (4 p). Varannan hel MIL är numrerad (2 p).
Fingradering 0,1 MIL saknas, men det finns
som sagt 0,2 MIL (1 p). Korset är öppet i mitten
med en liten punkt för finriktning (2 p) Ingen
belysning (0 p).

20

Synfält på 10x och 100 meter 4,2 meter (3 p).
Kortaste parallaxavstånd anges till 15 (2 p).
Det anges inte om detta är yards eller meter,
troligen yards (0 p). Parallaxratten har tio
avståndsmarkeringar, varav tre mellan 100 och
oändlighet (2 p). Riktmedel EBR-7C MRAD.
Skalan bedömdes visa cirka en procent för litet
mått (4 p). Riktmedlet är graderat i 0,2 MIL
(4 p). Varje eller varannan hel MIL är numrerad
i olika delar av riktmedlet (2 p). Delar av
riktmedlet är fingraderat 0,1 MIL (2 p). Mitt i
riktmedlet upphör korset och i mitten finns
bara en liten punkt som skymmer minimalt
av målet (2 p). Belysning med elva steg varav
flera är mycket svaga, däremot ingen batterisparfunktion (2 p).
23

Ett sikte som ger ett i grunden gott intryck
men tappar någon poäng här och var på
detaljer. Sammanfattningsvis en godkänd
instegsmodell. Levereras med motljusskydd
och flipskydd i lättmetall samt ett litet grepp
som kan skruvas i förstoringsvredet.

Det här siktet imponerar. Det tappade segern
på några belysningspoäng, som kanske tillhör
det minst viktiga i långhållssammanhang. Det
har alla funktioner och en hög grad av exakthet i alla mått och justeringar. Optiken upplevs
med knapp marginal bäst i testet.

Testvinnare! En nykomling som har alla
funktioner som brukar förväntas på dyrare
långhållssikten och bra klass på mekaniken.
Optiken håller bra klass för prissegmentet.
Levereras med enkelt linsskydd samt motljusskydd och ”throwlever”.
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Omdöme

67
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