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Två avståndsmätare
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ord krökt - mer och merju längre vägkulan område från r5 till r 4oo

uppskattning men inte pålångt niir så nog- hållanden för reflektion

Avståndsmätaren från Z-

aim har ett uppgivet mät-

meter. Om det längsta
avståndet ska fungera
krävs särskilt goda för-

av Iaserstrålen.
Men instrumentet ger

goda mäwiirden i normala
förhållanden upp till 7oo-
8oo meter.

Detkanryckas onödigt
långt, men det är bra att
hamarginal eftersom
förhållandena ibland är
besvärliga med regn, snö
ellerdimma.

Denna mätare hålls
venikalt och har en
knapp upptill som startar
mätningen. Den har också
en knapp på sidan med
vilken man kopplar om
mellan meter ochyards,
och växlar mellan punkt-
mätning och scanning.

Vid det senare mäter in-
strumentet kontinuerligt
under tio sekunder och
visar avståndet till det du
riktar den mot. Det kan
vara bra i vissa lägen, men
det gäller att vara försik-
tig. Det slms nämligen
inte utanpå instrumentet
att det är påslaget. Under
tiden sänds en laserstråle
ut och man bör inte titta
in i framsidan avinstru-
mentet, eller rikta det
motnågon.

Kikarenväger z2o gram
medbatterier. Denhar
sjugångers förstoring
och en linsdiameter på
z6 millimeter. Detger
en utgångspupillpä3,7
millimeter. Det dr något
mer än instrumentet
från Zeiss, men den har
trots det betydligt såimre

ljusvärde.
Bilden är ljus nog för att

göra mätningarna så länge
ljuset är bra, men det är

klokt att i tid ta riktpunk-
teri skymningen. När
viltet kommer kan bilden
vara för mörk för att rikta
mätstrålen rdtt.

Mätaren kommer från
Z-aimAB,oTo-t3o3679,
www.z-aim.com ochkan
beställas från hemsidan.
Priset är z 895 kronor
inklusive väska. På hem-
sidanfinns en PDF-fil
med en guide som ger
praktiska råd för anvåind-

ning av avståndsmätare. r

+ Stort mätområde
+ Scanningochpunkt-

mätning
- Ljussvagsökare
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enviss tid och att denhinner "ramlaned"
lite under tiden. Kulbanan blir med andra

ftirdas. Diirför iir det viirdefullt ör j ägaren

attveta hur långt det åir till målet.
Vi kan i någon mån klara det genom

grant som ett laserinstrument. De ger ett
sdkrare underlag for att bedöma det kloka
i att skjuta eller att avstå - och om manvdl-
jer att skjuta så ger de en uppfattning om
hur mycket man eventuellt behöver hålla
upp pådet aktuella avståndet.

Vi har jåimfort wå avståndsmätare och
just detta att informera om eventuell upp-
hållning åir det som mest skiljer dessa båda
instrument åt. På den ena får man göra det
självmed en uppskattningi huvudet eller
viatabeller, medan den andravisar det i
klartext. En annan sak som skiljer åir ljus-
styrkan.

Vi j ?imförde avstånden de båda instru-
mentenvisade. I många fall - upp till
rimligt avstånd -visade de på metern lika.
Precisionen upplevde vi som mycket god
hos båda. Längsta avstånd de klarade var
ocksålikvärdigt. r

Plåtkamin för jaktkoja n
En kamin av plåt lämplig för jaktkojan kom-
merfrån Dammådalens Rökspån. Måtten är

425 (med ugnsluckehandta g 5oo) x z7 5 x zt o
millimeter.

Stosen för rökrörethar en diameter av8o
millimeter. Botten ochväggar iir av3 milli-
meter cortdnplåt. Framsida, baksida och över-
sida av 5 millimeter stålplåt. översidan är plan,
det går att ståilla en kastrull eller en stekpanna
påkaminen och där sköta sin matlagning.

Kaminen stårpåben som är5oo millime-
ter höga. Dessa är svetsade på f;istjåirn vilka
skruvas fast i golvet. Totalhöjden är 8zo t
millimeter. Lucköppningens mått är 16o x
r3o millimeter.

Kaminen säljs avtillverkaren. Mer infor-
mation på hemsidan www.dammadalen.com

eller tel o64o -45o 26. t

Kombibädd
åt hunden
Poly Pads gör sadeldlmor till hästar, men de säljer
även en kombibädd till hunden. Den är fulld med
polyester/bomull och har tyg på ena sidan och frott6
på den andra.

Tanken är att man torkar den blöta hunden med
frott6 och vänder sedan bädden så att hunden kan

ligga varmt och torrt på
polyester-bomullen.

Priset är ,l 15
kronor och
denkan
bestdllas

frånwww.
cavallion-

line.se r
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