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PERFEKT 
SKYDD I 
ALLA 

VÄDER

Påkostade linsskydd
Swarovski lanserar nya linsskydd för sina kikarsikten. 
Detta ger ett perfekt skydd under alla väderlekstyper. 
Skydden är tillverkade i aluminium och roterbara i 
360 grader. Linsskydden är lika lätta att använda för 
såväl vänster- som högerhänta. Objektivskyddet 
passar i befintliga gängor medan okularskyddet har 
specialdesignats för Z6(i) okularutformning. Pris: 650 
kr/st. Swarovski Optik Nordic AB. Tel: 08-544 715 40. 
www.swarovskioptik.com

Jans favorit

Utrustning

JUlI

Många jägare laddar själv sin ammunition. För att fullt 
ut ha kontroll bör man ta reda på kulans utgångs-
hastig het (VO). Det jobbet fixar en kronograf. ”Super -
chrono” som jag testat fångar upp och analyserar 
ljudvågen från kulan. Detta system är okänsligt för 
ljusförhållandena och har en betydligt större av-
känningsarea än vad optiska kronografer har. Kulan 
kan passera 130 cm i höjd och cirka 80 cm i bredd, 
kronografen registrerar ändå. Den drivs med fyra 
AA-batterier och har ett minne för 99 skott. Instru-
mentet är lätt att ställa in. Det går att välja meter/
sekund, feet/sekund, återställning, bläddra fram  
och bak, genomsnittlig hastighet samt nollställning. 
Pris: 2 495 NOK. www.steinertsensing.com.
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Till/från

”Systemet 
okänsligt 
för ljusför-
hållandena”Vanligtvis använder man 

små linne lappar när man gör 
rent pipan. Ett mycket bra 
alternativ är Bore-tips, en 
kaliberanpassad fibertops 
som fyller de ut loppet 
och når både bommar och 
räfflor. Man slipper fumla 
med små lappar och ”jags” 
som i bästa fall håller kvar 
linne lappen. Bore-tips är 
tillverkade och försedda med 
gängor i plastskaftet, dess-
utom är de tvättbara och går 
att återanvända. Produkten 
är dessvärre inte lämplig 
när man använder solvent 
som löser plast. Finns till 
en mängd kalibrar, även för 
hagelvapen. För mer info, 
besök www.swab-its.com

Perfekta för vapenvård

Hög förstoringsväxel
Z-aim släpper två belysta kikarsikten, 1-10x24 och 1-12x30, med 30 mm tub. 
Båda har targetrattar som är låsbara. Det belysta riktmedlet har elva steg med 
en intensitet som också fungerar i dagsljus. 1-10x24 är 27 cm långt och väger 
530 gram. 1-12x30 är 29 cm långt och väger 600 gram. Båda var följsamma 
vid inskjutningen och gav ett bra helhetsintryck. Pris: 1-10x24 7 695 kr, 
1-12x30 8 600 kr. Z-Aim AB. Tel: 0701-303 679. www.z-aim.com


