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Det finns få saker i en jägares arsenal 
som är så användbar som en handki-
kare. Om det så handlar om bäverjakt 

en vårkväll eller vinterns toppfågeljakt är 
kikaren till stor nytta. Mycket skulle vi gå 
miste om utan denna hjälp. I detta test har 
jag tittat på 18 olika kikare lämpliga i sam-
band med till exempel vårens pürschjakt. 

De testade kikarnas förstoringsgrad och 
objektivöppning har varit 8x42, med något 
enstaka undantag. Det är alltså inte de allra 
ljusstarkaste modellerna avsedda för vak-
jakt under de mörka timmarna. Inte heller 
de små och smidiga med låg vikt. Det är 
snarare en allroundkikare, som funkar bra 
till det mesta, och är en bra början för dig 
som ska köpa din första kikare, eller att du 
kanske ska uppdatera dig.

Det som slagit mig då jag testat alla dessa 
kikare är att det över lag håller en relativt 
bra klass. Det är ingen som har varit helt 
oanvändbar utan snarare är det så att det är 
bra optik även i det allra billigaste model-

lerna. Men vi ska ändå komma ihåg att vi 
får vad vi betalar för när det kommer till 
optik. 

Med de dyrare kikarna får du oftast läng-
re garantitider, bättre kvalitet på glaset, tåli-
gare konstruktion och högre kvalitetskänsla 
på både kikare och tillbehör.

TESTET
Den optiska kvaliten på alla testade kikare 
har utförts med likadana förutsättningar. 
Skyltar i olika färger och utföranden och 
andra föremål har synats på samma av-
stånd. Skärpedjupet testades genom att stäl-
la in fokus mot ett föremål på ett avstånd 
av 100 meter. Därefter bedömdes skärpan 
på 200 respektive 50 meter utan fokusjus-
tering. Många av de testade kikarna klarade 
denna utmaning bra.

De optiska kvalitéerna under sämre 
ljusförhållanden testades en sen kväll mot 
olika skyltar, med hjälp av en svag utebe-
lysning. ■

Med en kikare kom-
mer du närmare na-
turen och de vilda. 
Vi har testat 18 oli-
ka kikare i olika ut-
föranden och pris- 
klasser, som passar 
bra till bland annat 
vårens pürschjakt.

SMYGJAKTSKIKARE

TEST

Text: Tony Hansson
Foto: Addict Reklambyrå

TIPSTänk igenom i vilka sammanhang, jakter 
och ljusförhållanden, du kommer använda kikaren 
i och utgå från det när du väljer modell.

TIPSBestäm en budget och utgå därifrån.
Kläm och känn för att se vad som passar dig.

TIPSVar rädd om linserna. Undvik repor och så
vidare på glaset genom att använda bra okular- 
och objektivskydd. Torka aldrig linserna med dina 
handskar eller liknande.
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Leverantör: www.sako.se.

Pris: 6 850 kr.

Garanti: 10 års garanti.

Vikt & mått: 780 gram. 146x112x65.

Tillbehör: Ingår en mjuk och relativt bred 
bärrem, som ligger skönt runt nacken. Två 
spännen på bärremmen trycks fast och 
låses i kikaren istället för som på de andra 
att de träs genom öglor. Smart lösning som 
andas kvalitet. Kikaren förvaras i en lite hår-
dare syntetisk väska som är något ljudlig. 
Bra linsskydd till både okular och objektiv.

Reglage: Bra motstånd i både fokusratten 
och dioptrijusteringen.

Komfort: Kikaren har en mjukt gumme-
rad yta. Bäst grepp av alla testade kikare. 
Känns väldigt stryktålig.

Vatten & imma: Vattentät ner till 3 meter. 
10 års garanti.

Skärpa: En kikare med väldigt bra skär-
pa. Lätt att ställa in rätt fokus. Upplever 
dock att konturerna på vissa föremål får en 
gulaktig färg. 

Synfält: 125m/1000m.

Skärpedjup: Mycket bra skärpedjup i 
denna kikare.

Ljuskänslighet: Väldigt bra i dåligt ljus.

Plus:  Kvalitetskänsla, prisvärd, skärpa.

Minus: Inga uppenbara brister.

STEINER RANGER XTREME 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
21
POÄNG

KVALITÉ
UTAN BRISTER

Leverantör:  www.nordik.se.

Pris: 10 780 kr.

Garanti: Livstidsgaranti.

Vikt & mått: 700 gram. 150x105x65.

Tillbehör: Till denna kikare ingår det en 
ganska mjuk och bred bärrem som vilar 
behagligt mot nacken. Kikaren förvaras i en 
relativt mjuk syntetisk väska som är något 
ljudlig. Skydden för okular och objektiv 
sitter bra på plats.

Reglage: Bra motstånd i både fokusratten 
och dioptrijusteringen. Ratten för dioptrin 
lyfts upp och ställs in för att sedan tryckas 
ner i låst läge. 

Komfort: Kikaren har en väldigt hårt gum-
merad yta. Upplever den en aning plastig i 
yttermaterialet. Inte så bra grepp.

Vatten & imma: Vattentät och dimfri. Livs-
tids garanti.

Skärpa: Mycket bra skärpa hela vägen ut 
i kanterna. Väldigt bra färgåtergivning. Lätt 
att hitta rätt fokus.

Synfält: 129m/1000m.

Skärpedjup: Väldigt bra skärpedjup.

Ljuskänslighet: Klarar sig mycket bra i 
dåligt ljus. Bäst av alla testade handkikare!

Plus: Garantitiden, skärpan, lättfokuserad.

Minus: Upplevs något plastig och hal.

VORTEX RAZOR HD 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
21
POÄNG

BÄST I
DÅLIGT LJUS

Leverantör: www.nordik.se.

Pris: 4 990 kr.

Garanti: 10 års garanti (inom Europa).

Vikt & mått: 730 gram. 140x110x67.

Tillbehör: Ingår en ganska bred och relativt 
mjuk bärrem som vilar skönt mot nacken. 
Kikaren förvaras i en ganska hård väska 
som är ganska tyst. Skydden för okular och 
objektiv sitter bra på plats.

Reglage: Bra motstånd i både fokusratten 
och dioptrijusteringen.

Komfort: Kikaren har en hårt gummerad 
yta med ett bra grepp. En väldigt användar-
vänlig handkikare.

Vatten & imma: Vatten och imtät. 10 års 
garanti.

Skärpa: Denna kikare har en väldigt bra 
skärpa hela vägen ut i kanterna. En bra 
färgåtergivning och väldigt lätt att hitta rätt 
fokus. Mycket prisvärd!

Synfält: 142m/1000m.

Skärpedjup: Mycket bra skärpedjup.

Ljuskänslighet: Klarar sig bra i dåligt ljus 
med tanke på det relativt låga priset.

Plus: Prisvärd, skärpan, lättanvänd.

Minus: Inga uppenbara brister.

HAWKE FRONTIER ED X 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
22
POÄNG

MEST 
PRISVÄRD
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Leverantör:  www.molfo.se.

Pris: 7 450 kr.

Garanti: 30 års garanti.

Vikt & mått: 697 gram. 150x110x67.

Tillbehör: Ingår en bred bärrem som ligger 
behagligt mot nacken. Kikaren förvaras i en 
mjuk, syntetisk och något prasslig väska. 
Okularskyddet sitter bra på plats tack vare 
bra passform. Skydden för objektiven läm-
nar mer att önska. Tunna plastskydd med 
dålig passform, som dessutom inte sitter 
säkrade i kikarens tuber. 

Reglage: Mycket bra motstånd på både 
fokusratten och dioptrijusteringen. 

Komfort: Kikaren har en hårt gummerad 
yta men med ett bra grepp. En användar-
vänlig kikare. 

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 30 års 
garanti.

Skärpa: Denna kikare har en bra skärpa 
och en bra färgåtergivning. Lätt att få in bra 
fokus. Ytterst lite kantoskärpa.

Synfält: 126m/1000m.

Skärpedjup: Bra skärpa genom hela span-
net.

Ljuskänslighet: Klarar sig väldigt bra i 
dåligt ljus.

Plus: Skärpan, garantitiden. 

Minus: Objektivskydden.

KAMAKURA 8X42 MR4

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
19
POÄNG

Leverantör : www.astrosweden.se.

Pris: 5 295 kr.

Garanti: 30 års garanti.

Vikt & mått: 740 gram. 150x110x70.

Tillbehör: Det ingår en mjuk men ganska 
smal bärrem. Hade önskat den lite bredare 
för bättre komfort runt nacken. Förvaras i 
en relativt hård väska i syntetiskt material. 
Något ljudlig. Bra passform på okular-
skyddet. Objektivskydden sitter fast något 
sämre.

Reglage: Mycket bra motstånd i både 
fokusratten och dioptrijusteringen. Inte så 
stor risk att den ofrivilligt robbas ur sitt läge.

Komfort: En väldigt behaglig gummerad 
yta med ett bra grepp. En användarvänlig 
kikare med relativt låg vikt.

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 30 års 
garanti.

Skärpa: Den här kikaren har bra skärpa 
hela vägen ut i kanterna och med en bra 
färgåtergivning. Relativt lätt att hitta en bra 
bild.

Synfält: 136m/1000m.

Skärpedjup: Mycket bra skärpedjup ge-
nom hela spannet.

Ljuskänslighet: Fullt godkänd i dåligt ljus.

Plus: Skärpan, garantitiden, skärpedjupet, 
priset.

Minus: Bärrem, objektivskyddens pass-
form.

MINOX BL 8X44 HD

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
20
POÄNG

Leverantör: www.focusnordic.se.

Pris: 12 475 kr.

Garanti: 10 års garanti.

Vikt & mått: 940 gram. 165x113x78.

Tillbehör: Till denna kikare ingår det en 
mjuk och bred bärrem som ligger skönt runt 
nacken. Andas bra kvalitet. Kikaren förva-
ras i en ganska hård syntetisk väska som är 
ganska ljudlig. Ganska dålig passform på 
skydden till både okular och objektiv.

Reglage: Lite bökigt att justera avståndet 
på ögonmusslorna. Dessa lyfts upp ur sin 
låsfunktion för att kunna justeras. Ringen 
för dioptrijusteringen manövreras lättare. 
Den lyfts upp, vrids till önskat läge, och 
trycks sedan ner för att inte ofrivilligt ändra 
inställning. 

Komfort: En kikare med ett bra grepp mot 
den något hårda gummerade ytan. Använ-
darvänlig. Tyngst av alla testade kikare. 

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 10 års 
garanti.

Skärpa: Väldigt bra skärpa i hela bilden. 
Bra färgåtergivning. Lätt att fokusera och 
få en bra bild. Bäst optik av alla testade 
kikare.

Synfält: 122,3m/1000m.

Skärpedjup: Mycket bra skärpedjup ge-
nom hela spannet.

Ljuskänslighet: Bra i sämre ljus.

Plus: Kvalitetskänsla, skärpan, lätt att få 
bra fokus.

Minus: Litet synfält.

KOWA GENESIS44 PROMINAR 8,5X44

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
19
POÄNG
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Leverantör:  www.kiteoptics.se.

Pris: 8 799 kr.

Garanti: 30 års garanti.

Vikt & mått: 820 gram. 156x112x67.

Tillbehör: Ingår en mjuk och relativt bred 
bärrem som vilar skönt mot nacken. Kika-
ren förvaras i en ganska hårt syntetisk väs-
ka som är lite ljudlig. Objektivskydden sitter 
på plats ok. Fick inte med okularskydd.

Reglage: Väldigt svagt motstånd i fokusrat-
ten. Lite för svagt enligt mig. Väldigt trögt 
att justera dioptrin.

Komfort: En relativt hårt gummerad yta 
med ett bra grepp. En ganska tung kikare 
men skön att hantera.

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 30 års 
garanti.

Skärpa: Mycket bra skärpa hela vägen ut i 
kanterna i denna kikare. Upplever dock att 
det var en aning svår att hitta rätt fokus.

Synfält: 132m/1000m.

Skärpedjup: Bra skärpedjup genom hela 
spannet.

Ljuskänslighet: Klarar sig bra i dåligt ljus.

Plus: Garantitiden, skärpan.

Minus: Svagt motstånd i fokusratten.

KITE BONELLI II 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
17
POÄNG

Leverantör:  www.astrosweden.se.

Pris: 4 395 kr. 

Garanti: Livstidsgaranti.

Vikt & mått: 708 gram. 137x117x70

Tillbehör: Ingår en mjuk och bra bärrem 
som hänger skönt runt nacken. En ganska 
hård och något ljudlig väska i syntet att 
förvara kikaren i. Bra passform på skydden 
för okular och objektiv.

Reglage: Fokusratten har lagom motstånd. 
Dioptrijusteringen har något för svagt 
motstånd för min smak. Finns risk att den 
ofrivilligt rubbas.

Komfort: En kikare med hård gummering. 
Bra grepp tack vare väl tilltagen nätskär-
ning.

Vatten & imma: Vatten/fukttät. Livstidsga-
ranti.

Skärpa: Bra skärpa och färgåtergivning. 
Ytterst lite kantoskärpa. Lätt att få en bra 
bild i kikaren.

Synfält: 144m/1000m.

Skärpedjup: Bra skärpedjup. 

Ljuskänslighet: Helt ok i dåligt ljus.

Plus: Garantin, stort synfält.

Minus: Lätt dioptrijustering.

ATHLON MIDAS 8X42ED

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
17
POÄNG

Leverantör:  www.gyttorp.se.

Pris: 9 790 kr.

Garanti: 10 års garanti (2 år på elektronik).

Vikt & mått: 830 gram. 158x114x69.

Tillbehör: Till denna kikare ingår det en 
mjuk och bred rem som ligger väldigt 
behagligt runt nacken. Andas bra kvalitet. 
Kikaren ligger bra skyddad i en väldigt hård 
väska i syntetiskt material. Något ljudlig. 
Okularskydden sitter väldigt bra tack vare 
bra passform. Skydden för objektiven läm-
nar mer att önska. Tunna plastskydd som 
inte sitter säkrade i kikarens tuber. 

Reglage: Fokusratten är enligt mitt tycke 
alldeles för lättreglerad. Hade önskat 
mer motstånd. Dioptrijusteringen sitter i 
fokusratten. Den dras ut tills det klickar till. 
Justeras in och trycks tillbaka. På så vis 
kan inte inställningen rubbas av misstag.

Komfort: Kikaren har en hård yta med 
något mjukare gummerade områden vilket 
ger ett helt ok grepp.

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 10 års 
garanti.

Skärpa: Bra skärpa och färgåtergivning. 
Upplevde en ytterst liten och blåaktig kan-
toskärpa. Mycket lätt att få in bra fokus.

Synfält: 125m/1000m.

Skärpedjup: Mycket bra skärpedjup mellan 
hela spannet.

Ljuskänslighet: Klarar sig bra i dåligt ljus.

Plus: Skärpan, skärpedjupet, lättfokuserad.

Minus: Dåliga objektivskydd.

GECO GOLD 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
17
POÄNG
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Leverantör: www.naturbokhandeln.se.

Pris: 4 890 kr.

Garanti: 5 års garanti.

Vikt & mått: 670 gram. 145x117x65

Tillbehör: Ingår en bred och bra bärrem 
som ger skön komfort mot nacken. En 
mjuk och tyst väska att förvara kikaren i. 
Bra linsskydd som sitter bra på plats.

Reglage: Bra motstånd i fokusratten. 
Dioptrin justeras vid fokusratten. Den dras 
ut ur sitt låsläge för att justeras och trycks 
sedan tillbaka till låst läge.

Komfort: Kikare har en relativt mjuk gum-
mering med ett bra grepp. Ligger väldigt 
bra i händerna. 

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 5 års 
garanti.

Skärpa: En kikare med bra skärpa och en 
bra färgåtergivning. Ytterst lite oskärpa 
längst ut mot kanterna.

Synfält: 122m/1000m.

Skärpedjup: Mycket bra skärpedjup ge-
nom hela spannet.

Ljuskänslighet: Fullt godkänd i dåligt ljus.

Plus: Skärpan, skärpedjupet.

Minus: Garantitiden.

SWIFT WARBLER 8X42ED

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
17
POÄNG

Leverantör: www.cyberphoto.se.

Pris: 5 990 kr.

Garanti: 30 års garanti.

Vikt & mått: 665 gram. 146x110x70.

Tillbehör: Ingår en hård syntetisk bärrem 
som inte ligger speciellt skönt mot nacken. 
Kikaren förvaras i en ganska mjuk och nå-
got ljudlig syntetisk väska. Okularskyddet 
sitter inte fast över huvud taget. Objek-
tivskydden sitter bra på plats. 

Reglage: Väldigt svagt motstånd i fokus-
ratten. Dioptrijusteringen har bra motstånd.

Komfort: Kikaren har en relativt mjuk gum-
merad yta med ett bra grepp. En lätt kikare 
som ligger bra i händerna.

Vatten & imma: Vattentät. 30 års garanti.

Skärpa: Bra skärpa och färgåtergivning. 
Ytterst liten kantoskärpa. Lätt att hitta en 
bra bild.

Synfält: 107m/1000m.

Skärpedjup: Bra skärpedjup. Ytterst lite 
sämre skärpa på det närmare avstånden.

Ljuskänslighet: Klarar sig bra i dåligt ljus.

Plus: Lätt att hitta bra bild, garantitiden.

Minus: Synfältet, tillbehören.

PENTAX SD 9X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
16
POÄNG

Leverantör:  www.astrosweden.se.

Pris: 1 695 kr.

Garanti: 5 års garanti.

Vikt & mått: 710 gram. 145x112x70.

Tillbehör: Till denna kikare ingår det en 
bred och relativt mjuk bärrem som ligger 
skönt mot nacken. En hårt gummerad väs-
ka som ger bra skydd åt kikaren. Relativt 
tyst. Okularskyddet sitter bra på plats. 
Skydden vid objektiven kan lätt lossna då 
låsningen för dessa inte sitter fast tillräckligt 
bra. 

Reglage: Bra motstånd i fokusratten. Diop-
trijusteringen har ett behagligt motstånd.

Komfort: En ganska hårt gummerad kikare 
men med ett bra grepp. Behaglig och lätt 
att använda. 

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 5 års 
garanti.

Skärpa: En kikare med väldigt bra skärpa 
nästan hela vägen ut. Ytterst lite oskarp 
längst ut mot kanterna. En bra färgåtergiv-
ning men tycker dock att konturerna på 
vissa föremål upplevs något lila/blå.

Synfält: 149m/1000m.

Skärpedjup: Bra skärpedjup genom hela 
spannet.

Ljuskänslighet: Klarar sig bra i dåligt ljus 
med tanke på det låga priset.

Plus: Priset, skärpan, synfält.

Minus: Objektivskydden.

DELTA FOREST II 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
17
POÄNG

BRA OPTIK 

TILL LÅGT PRIS
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Leverantör: www.cyberphoto.se.

Pris: 3 290 kr.

Garanti: 10 års garanti.

Vikt & mått: 700 gram. 140x114x68.

Tillbehör: Det ingår en mjuk och väldigt 
elastisk bärrem. Ligger mjukt och skönt 
runt nacken. Kikaren förvaras i en väska av 
hårdare syntetiskt material. Något ljudlig. 
Okularskyddet sitter bra på plats. Skydden 
för objektiven sitter fast lite sämre.

Reglage: Något svagt motstånd i fokusrat-
ten. Bättre motstånd i dioptrijusteringen.

Komfort: Kikaren har en hårt gummerad 
yta. Ganska bra grepp. Skön att hantera.

Vatten & imma: Vattentät ner till 1 meter. 
10 års garanti.

Skärpa: En kikare med bra skärpa med 
ytterst lite kantoskärpa. Bra färgåtergivning.

Synfält: 129m/1000m.

Skärpedjup: Bra skärpedjup.

Ljuskänslighet: Fullt godkänd i dåligt ljus 
med tanke på det relativt låga priset.

Plus: Prisvärd, skärpan.

Minus: Upplevs lite plastig.

DANUBIA BUSSARD I 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
16
POÄNG

Leverantör:  www.silva.se.

Pris: 3 499 kr.

Garanti: 2 års garanti.

Vikt & mått: 765 gram. 145x110x67.

Tillbehör: Ingår en bred och något styv 
bärrem. Ligger helt ok runt nacken. Ingår 
även en hård väska som skyddar kikaren 
väl. Avger ett något trumlikt ljud om man 
stöter till den. Skydden för okular och 
objektiv har  bra passform och sitter bra på 
plats.

Reglage : Upplever att motståndet i fokus-
ratten är  lite segt. Dioptrijusteringen har 
enligt mig för svagt motstånd. Lätt att den 
ofrivilligt rubbas.

Komfort: Kikaren har en hårt gummerad 
yta som jag upplever har dåligt grepp.

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 2 års 
garanti.

Skärpa: Kikaren har en bra skärpa. Finns 
dock kantoskärpa. En bra färgåtergivning 
men tycker dock att konturerna på vissa 
föremål upplevs något lila/blå.

Synfält: 131m/1000m.

Skärpedjup: Bra skärpedjup.

Ljuskänslighet: Helt ok i dåligt ljus.

Plus: Bra skärpedjup.

Minus: Garantitiden, dåligt grepp.

SILVA FOX 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
13
POÄNG

Leverantör: www.cyberphoto.se.

Pris: 1 695 kr.

Garanti: 5 års garanti.

Vikt & mått: 670 gram. 135x110x65

Tillbehör: Ingår en hård och vass syntetisk  
bärrem som inte ligger skönt mot nack-
en. Ingen kvalitetskänsla. Ingår även en 
ganska mjuk syntetisk väska som prasslar 
en aning. Skydden för okular och objektiv 
sitter ganska bra på plats. 

Reglage : Bra motstånd i både fokusratten 
och dioptrijusteringen.

Komfort: Kikarens yta är hårt gummerad 
med ett helt ok grepp. En lätt kikare.

Vatten & imma: Vattentät. 5 års garanti.

Skärpa: Ganska dålig skärpa och upplever 
den lila i färgåtergivningen mot vissa före-
mål. Ganska mycket kantoskärpa. 

Synfält: 129m/1000m.

Skärpedjup: Ganska jämn skärpa genom 
hela spannet. Tappar dock lite i skärpan ner 
mot de kortare avstånden.

Ljuskänslighet: Inte särskilt bra i dåligt ljus.

Plus: Billig.

Minus: Kvalitetskänsla, skärpan.

FOCUS HANDY 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
12
POÄNG
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Leverantör:  www.cyberphoto.se.

Pris: 2 499 kr.

Garanti: 2 års garanti.

Vikt & mått: 550 gram. 145x120x68

Tillbehör: Ingår en smal och hård bärrem 
som inte ligger speciellt skönt runt nacken. 
Kikaren förvaras i en ganska hård syntetisk 
väska som är något ljudlig. Skydden för 
okular och objektiv sitter fast relativt bra.

Reglage: Enligt mitt tycke har fokusratten 
alldeles för svagt motstånd. Hade önskat 
den lite trögare. Dioptrijusteringen har ett 
bra motstånd. Bra för att minimera risken 
att den rubbas ur sitt valda läge.

Komfort: Denna kikare har en väldigt hård 
gummerad yta. Känns plastig. Har ett ok 
grepp.

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 2 års 
garanti.

Skärpa: En kikare med helt ok skärpa. 
Upplever den en aning gulaktig i färgåter-
givningen mot ljusare föremål. Ytterst lite 
oskarp i kanterna.

Synfält: 124m/1000m.

Skärpedjup: Har en jämn skärpa genom 
hela spannet.

Ljuskänslighet: Klarar inte de sämre ljus-
förhållandena särskilt bra.

Plus: Lätt, skärpedjupet.

Minus: Garantitiden, kvalitetskänslan, 
synfältet.

KONUSREX 8X42 W.A

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
9

POÄNG

Leverantör:  www.astrosweden.se

Pris: 2 050 kr.

Garanti: 5 års garanti.

Vikt & mått: 684 gram. 142x117x65.

Tillbehör: Bärrem ingår. Tunn och relativt 
smal rem som inte hänger speciellt skönt 
runt nacken. En ganska hård och något 
ljudlig väska i syntetiskt material. Bra lins-
skydd för okular och objektiv som sitter bra 
på plats. 

Reglage: Fokusratten har lagom motstånd. 
Upplever den dock en aning hal när den 
justeras. Dioptrijusteringen har något för 
svagt motstånd enligt mig. Finns risk att 
den ofrivilligt rubbas. 

Komfort : En hårt gummerad kikare med 
bra grepp som ligger bra i händerna. 

Vatten & imma: Vattentät/fukttät. 5 års 
garanti.

Skärpa: Helt ok skärpa med en ytterst 
oskärpa ut mot kanterna. Upplever den en 
aning lila i färgåtergivningen mot konturerna 
på vissa föremål.

Synfält: 129m/1000m.

Skärpedjup: Har ett bra skärpedjup.

Ljuskänslighet: Klarar inte dåligt ljus sär-
skilt bra.

Plus: Priset.

Minus: Kvalitetskänslan.

HELIOS MISTRAL WP6 8X42ED

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
11
POÄNG

Leverantör:  www.astrosweden.se.

Pris: 1 592 kr.

Garanti: 2 års garanti.

Vikt & mått: 740 gram. 147x110x70.

Tillbehör: Det ingår en relativt bred bärrem 
som ligger skönt mot nacken. Ingår även 
en väska i ett ganska mjukt och hyffsat tyst 
syntetiskt material. Okularskydden sitter 
bra på plats. Däremot har objektivskydden 
sämre passform. 

Reglage: Fokusratten har en bra motstånd. 
Dioptrijusteringhar svagt motstånd men 
med tydliga klick i reglaget.

Komfort: Ytan på kikaren är hårt gumme-
rad med ett bra grepp tack vare ganska 
stora räfflade områden. 

Vatten & imma: Vattentät. 2 års garanti.

Skärpa: Denna kikare har en ok skärpa. 
Men inte mycket mer. Är även ganska os-
karp i kanterna. Vissa föremål upplevs gula 
och lila i färgåtergivningen.

Synfält: 7,5 grader, ca 130m/1000m.

Skärpedjup: Inte speciellt bra skärpedjup. 
Tappar lite skärpa både upp till 200 meter 
och ner till 50 meter.

Ljuskänslighet: Klarar inte dåligt ljus sär-
skilt bra.

Plus: Lågt pris.

Minus: Garanti, skärpa, kvalitetskänslan.

MEADE RAINFOREST PRO 8X42

PRIS & GARANTI

TILLBEHÖR

REGLAGE & KOMFORT

SKÄRPA

LJUSKÄNSLIGHET

POÄNG
11
POÄNG
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