
 

© Z-AIM AB 
WWW.Z-AIM.COM 

Handkikare  Z-aim. 
En bra handkikare är ett viktigt hjälpmedel för det flesta jägare och kan vara det som fäller avgörandet 
om man lyckas med jakten eller inte. Utifrån detta har Z-aim noggrant valt ut två modeller av 
handkikare som vi vet kommer att uppfylla det allra flestas behov på handkikare för jakt, men också 
för friluftsliv.  

De krav vi själva ställer har legat till grund för våra val av både optisk kvalitet samt andra funktioner. 

Våra egna krav är: 

1. Hög optiskt kvalitet med god skärpa och kontrast.  
2. Prismor och linser av BaK 4 glas och full mullti coating. Bak4är en hög glaskvalitet som 

används i kvalitetskikare, i billighetskikare används oftast sämre och billigare BK7 glas. 
3. Vattentät, gummerad, gasfylld kikare som tål tuffa tag 
4. Långt ögonavstånd för att minska risken av bildning för imma  
5. Twist up eyecups (ögonmusslor som vrids upp) 
6. Kort närskärpa – under 10 meter  
7. Focus system: centerjustering med bra känsla och enkel inställning. 
8. Kompakt format med bra grepp. 
9. Bra linsskydd i gummi, såväl för okular som objektiv (ej fickmodellen) 
10. Långt utstick på tuben framför objektivet, minskar risken för regnstänk, repor, smuts etc. 

De vi i övrigt lagt stor vikt vid är att: 

1. Kikaren skall vara lätt att justera och behaglig att titta i utan att det känns ansträngande.  
2. Kikarens ögonavstånd skall vara tillräckligt långt för att fungera även med glasögon 

Sett till vår kravlista har vi lyckats gallra fram två modeller som är riktigt bra för jakt och friluftsliv.  
Vi vågar påstå att du hos oss får en kikare som ger dig hög optisk kvalitet och funktion till ett 
överkomligt pris. Vår bedömning är att du får en kikare som är på samma kvalitetsnivå som betydligt 
dyrare konkurrenters modeller.  

Din garanti! Vi är så säkra på att du kommer att vara nöjd med ditt köp att vi garanterar att du får 
lämna tillbaka den inom 30 dagar och få pengarna tillbaks om du skulle vara missnöjd med optiken 
eller funktionen. 

Förstoringsgrad: 

En förstoringsgrad på 8x anser vi är optimal vid jakt och friluftsliv, tillräckligt för att upptäcka djur 
och föremål på långa avstånd samtidigt som man kan betrakta och söka av terräng utan att bilden 
upplevs som skakig och svår att fokusera. 8x förstoring är även lämplig för att söka igenom objekt på 
kortare avstånd, tex vid trädskällarjakt med finnspets. 8x förstoring ger dig en kikare med bra skärpa, 
kontrast, ljushet och stabilitet som gör att små avgörande detaljer är lätta att urskilja.  

Större förstoring än 8x anser vi påverkar faktorer som skärpa, kontrast, färgåtergivning, synfält, 
utgångspupill och skakningar allt för negativt för att kikaren ska vara användarvänlig vid jakt och 
friluftsliv.  
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Även linsdiametern påverkar kikarens prestanda, och man kan generellt säga att desto större desto 
bättre, men här tvingas man avgöra vad kikarens användningsområde ska vara. En kompakt kikare kan 
aldrig vara lika optisk bra som en ”fullstor” men en liten smidig kikare som är med är mycket bättre än 
en stort tung som ligger hemma. 

Förstoringen tillsammans med linsdiametern avgör storleken på utgångspupillen som är den ljusstråle 
som lämnar ögondelen. En större utgångspupill gör kikaren behagligare att titta i. Större utgångspupill 
ger också bättre egenskaper vid svaga ljusförhållanden. 

Z-aim 8x42 
En kikare med hög byggkvalitet lämplig för det flesta jaktformer och friluftsliv. Formatet är kompakt 
samtidigt som objektiven på 42 mm ger bra ljustransmission, kontrast och skärpa även under svagare 
ljusförhållanden. Kikaren ger dig hög optisk kvalitet med full multi coated Bak4 prismor och linser. 
Långt ögon avstånd gör den även lämplig att använda tillsammans med glasögon. Naturligtvis är 
kikaren gummerad, vattentät och gasfylld. 

 

Teknisk information: 

•  Långt ögonavstånd med ögonmusslor som vrids ut 
• Vidvinkel: 7 grader 
• Synfält på 1000 meter: 122 m 
• Utgångspupill:  5.3 mm 
• Ögonavstånd: 18 mm 
• Minsta närfocus: 2 meter 
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• Storlek: 149 x 126 x 52 mm 
• Vikt: 550 g 
• Focus system: Center 
• Prisma Typ: Roof 
• Prismor av glas: BaK4 
• Coating: Fully Multi coated 
• Vattentät 
• Levereras med: väska, nackrem och putsduk 

Z-aim 8x25 
Vår lilla kikare är ett mycket bra val för dig som bedriver rörlig jakt eller friluftsliv och vill ha en 
kikare som ryms i en ficka och har låg vikt. De mindre objektiven/utgångspupillen gör givetvis att den 
är känsligare för dåliga ljusförhållanden, men fram till skymningen är detta ett säkert val. Du får en 
kikare som tar lite plats, ger hög skärpa, är lätt att ställa in och behaglig att titta i. Givetvis har den 
BaK4 prismor, full multicoating och är gummerad, vattentät och gasfylld. 

 

Teknisk information: 

• Förstoring: 8X 
• Objektiv diameter: 25 mm 
• Vidvinkel: 8.2 grader 
• Synfält på 1000 m: 143 m 
• Utgångs pupill: 3.1 mm 
• Ögonavstånd: 10.0 mm 
• Minimum Fokus avstånd: 8 m 
• Focus system: Center focus 
• Prisma Typ : Roof 
• Coating: Fully multi caoted 
• Prismor av glas: BaK4  
• Levereras med väska, nackrem och polerduk. 


