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Zeiss
Från Zeisskommer en av-

ståndsmätare som inte bara

visar ar ståndet rill målet,

utan också hur olika kulbanor
pår erkas ochhur mYcket

upphållning, eller På nära håil
nedhållning, som behövs for
att kompensera för kulbanans
krökning.

Dennamätarehålls med

fordel horisontellt, med en

hand ellerbåda. Då får man
knappen för mätning vid
pekfingret och knapPen för
inställningar vid långfi ngret.
Mätningen sker i det ögon-
blick man släpper knaPPen.

Avståndet visas under tre
sekunder, sedan visas ballis-
tisk information om det över-

Mätaren från Zeiss visar först
avståndet och sedan den uPPhåll-
ning som behövs På det aktuella
avståndet.

eller underslag som en viss

kulbana ger på det aktuella

avståndet. Det går att förstä11a

en av fira fläckskottavstånd. I
meter gälier det hundra meter

respektive hundra meter

med cirka f,wa centimeters
överslag.

Det senare kallas GEE - och

är en inskjutning många jäga-

re väljer att ha. I den gruPPen

kan manwålja mellan sex olika

kulbanor som sjunker zo-8o
centimeter På 3oo meter.

Man tittar i sin ammunitions
kulbana efter träffläget På 3oo
meter och jämför det med

tabellen i instruktionsboken.
Det som stämmerbäst stäiler

man in i instrumentet. Detta

kommer sedan att visa hur

man skakompen-
serakulbanan
för olika
avstånd.

Zeiss mdtare
harbra och ijus-

stark optik och
kan iviss mån an-

vändas somjaktkikare.
Förstoringen är åtta

gånger och linsdiametern z6

millimeter. UtgångsPuPillen
är 3,2 millimeter. Linserna
är behandlade med LotuTec,

som gör dem smuts- och

vattenawisande.
Namnet ärVictory8 x 26 T

PRF och vikt med batterier

3zo gram. Priset är cirka 7 55o
kronor och den levereras med

en vadderad väska som kan

bäras ibältet. Säljs genom
jakthandeln.

Du finner mer information
på www.zeiss.se I

+ Bra optik
+ God ljusstyrka
+ Kulbanekompensation

toppiakten
För toppfågeliägaren gäller

det förstås att som komple-
ment tiil snödräkten ocksåha
någotvitt på hurudet.

Denna stickade mössa i
akryl kommer från Swedteam,

www.swedteam.se

tel o3z5-
618o7o.
Priset är
ci?ka 98
kronor
och den
säljs av
jakthan-
deln. I
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Vit luva tillFlärp med kopPelfäste
Även om hundkopplet är

signalfårgat och försett med
reflex så syns det dåligt ivissa
vinklar. Om man förser koPP-

let med en utstickande flärP

så slms det avsevdrt bättre för
till exempelbilister.

Denna kommer från Tram-
pet och är försedd med reflex.

Den har också en ögla att
ftista kopplet i, vilket är

bra eftersomvissa GPS-

halsband inte har någon

sådan. Den passar på

det utblteshalsband som

Trampet säljer till Astro,
menkan även användas pä

originalhalsbandet.

Priset är r49 kronor och

flärpen kan beställas från
www.trampet.se eller tel
o7o-64t32t4.t
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Ryggsäckför
vinteriakten

Detta är en bärvänlig säck

utan fast stol. Den har en stor

innerficka i vilken ett sitt-
underlag följer med. I locket

finns en förvaringsficka med

dragkedja och i botten en stor

dragkedja så att man kan fålla

ned hela botten för rengöring.

Det finns även en liten förva-

ringsfi cka nedtill under bot-
ten. På båda sidor finns fickor
med bä1g förvattenflaska eller

termos. Säcken r1rynmer cirka

36 liter.
Namnet ärJaktryggsäck

Hardwoods Snow och den

kommer från Swedtem, www.

swedteam.se tel o3z5-61 8o

7o. Priset är cirka 895 kronor
och den säljs avjakthandeln. r


