
Du som skytt har skyldigheten att se till att ett eftersök genom-
förs om du råkar skadeskjuta ett djur. Det gäller alla viltarter 
som du jagar. Är det däremot under jakt efter älg, kronvilt 

eller stora rovdjur, och det finns en utsedd jaktledare, är det dennes 
ansvar att se till att eftersöket genomförs. 

När ett påskjutet djur har konstaterats skadat träder reglerna om 
eftersök i kraft. Då har du tillåtelse att montera belysning på ditt 
vapen. Eftersökslampan monterat på exempelvis pipan är ett bra 
komplement till pannlampan. Ljuset följer pipans rörelsemönster 
och underlättar ditt avslut mot det skadade djuret. 

Jag har testat nio stycken eftersökslampor, där alla lampor fyller 
sitt syfte. Men det finns förstås skillnader i ljustyrka, ljusbredd, 
skenets färger  och mycket mer.

 
SÅ GICK TESTET TILL
Jag har inte använt några instrument för att kontrollera lampornas 
lumen, räckvidd och andra specifikationer. De har fått bekänna färg 

ute i fält, i skogen, på hyggen och vid skogsbilvägar. 
Vissa lampor har en angiven längsta räckvidd enligt tillverkarna. 

Jag har med hjälp av en avståndsmätare mätt räckvidden på vad 
jag anser är ett dugligt ljus från de olika lamporna. Alla lampor har 
varit inställda på maxläge. Mål i varierande former och utförande 
har placerats ut på olika avstånd i terrängen för att jämföra lampor-
na. 

Ljusbredden har testats på ett avstånd av ungefär 40 meter. Även 
här har jag tagit i beräkning vad jag anser är ett dugligt ljus. En 
lampa med en jämn och fin ljusbild ända ut i kanterna kan sprida 
ljuset väldigt brett, vilket är bra för ditt mörkerseende, och jag 
anser att just 40 meter är ett bra avstånd att mäta ljusbredden, då 
eftersöksjägaren oftast vill ta sig nära det skadade djuret med tanke 
på att det nästan alltid är hundar med i bilden.

Alla testade lampor är lätta att hantera. Vissa lampor har bara ett 
konstant ljusläge med vitt eller grönt sken medan du med andra har 
möjligheten att justera både intensitet och färg. 

Att en eftersöksjägare får jobba i mörkret hör inte till ovanligheterna.  
På ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt ska jägare avsluta djurets 
lidande. En bra eftersökslampa underlättar det arbetet och är ett viktigt 
verktyg ur säkerhetssynpunkt.

STORT TEST AV
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• Pipmonterad eftersökslampa – tänk på piplängden. Många väljer idag 
att korta sina pipor för att få ett smidigare vapen. En lång efter-
sökslampa och en kort pipa kan ställa till det vid monteringen. 

• Har du ljuddämpare och vill montera eftersökslampan på pipan bör 
du ha ett fäste som bygger ut en bit ifrån pipan. Ett studsande ljus i 
ljuddämparen riskerar annars att blända dig.

• Eftersökslampan är såklart även användbar som en helt vanlig fick-
lampa.

• Se till så att du har något som skyddar ditt kikarsikte om du monterar 
lampan på det. 

• Testskjut ditt vapen med eftersökslampan monterad för att se att den 
håller samt att inte precisionen har påverkats. 

• Om möjligt, se till att alltid ha en extra uppsättning med batterier med 
dig.

TIPS!

När det gäller val av färg på lampornas sken är det väldigt indivi-
duellt. Det är min personliga åsikt att lampor med grönt sken är 
behagligt för ögonen, medan det vita ljuset har fördelen att man 
mycket lättare hittar blodspår och ser detaljer och kontraster på ett 
bättre sätt. Men här måste du prova dig fram till vad som fungerar 
bäst för dig.

Lampornas olika fästen har testats. Alla fästen är relativt enkla 
att montera. Vissa kräver insexnyckel och andra inte. Några lampor 
monterades med ett väldigt smidigt magnetfäste. Det blir en aninig 
tyngre men vinner på andra fördelar som att du snabbt kan montera 
av  lampan och lägga den i fickan.

Drifttiden på batterierna påverkas dels beroende på vilken inten-
sitet på skenet du använder men också av kyla. Under mitt test var 
alla lampor inställda på maxläge. Temperaturen under testet var på 
ungefär + 12 grader. De olika lampornas batteritider varierar men 
det handlar om en skillnad på cirka två timmar. Under ett eftersök 
används i regel eftersökslampan i det sista skedet och som ett kom-
plement till pannlampan, så min bedömning är att alla modeller har 
en tillräcklig batteritid. 

Jag har utfört ett precision- och rekyltest. Du kan i vissa fall få 
en annan träffbild med eftersökslampan monterad på pipan. Det 
är en sak du själv måste kontrollera då det kan variera från fall 
till fall. Ingen av lamporna slocknade vid rekyltestet vilket gör att 
alla får godkänt. Vapnet som användes var lätt och odämpat med 
en ganska snärtig rekyl, vilket gjorde att lamporna verkligen fick 
bekänna färg.

Nämnas bör att jag har under mina tester valt att endast montera 
lamporna på pipan. Jag vill inte montera något på kikarsiktet om 
det inte har en anpassad ring för just min tubdiameter, med risk för 
att skada mitt sikte. Något även du bör tänka på. 

I jakten på den perfekta lapman är det lätt att vi stirrar oss blinda 
på den enhet som kallas lumen. Väldigt kort och enkelt förklarat är 
lumen ett mått på ljusflöde, det totala ljuset i alla riktningar. Lam-
pan med mest lumen kanske inte har den ljusbild du är ute efter 
till dina ändamål. Som med många andra jaktprylar är det svårt att 
hitta den perfekta lampan som är optimal till alla lägen. Det blir en 
kompromiss som ska passa för dig och dina behov. Jag ger dig lite 
hjälp på traven och hoppas du gör ett bra val. Lycka till! 

Leverantör: www.engelsons.se 

Pris: Paketpriset för den här eftersökslampan är 495 kronor. I paketet 
ingår förutom lampan en handledsrem, ett uppladdningsbart 3,7V batteri 
på 2400mAh, laddare, två fästen i olika storlekar samt en fjärrströmbry-
tare. Levereras i skyddsväska i hårdplast.

Vikt (med batteri): 140 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 134 x 32 x 26.

Batteri: Lampan levererades med ett 3,7V batteri på 2400mAh. Efter-
sökslampan har ett grönt konstant ljus. Enligt tillverkaren varar batteriet 
i 2 timmar. I mitt test var batteritiden 3 timmar, därefter tappade ljuset i 
lampan intensitet. Den lyste i ytterligare 6 timmar, varav de sista 4 tim-
marna knappt märkbart. Batteriet tar cirka 4,5 timmar att ladda.

Fäste och montering: Två olika fästen som monteras med hjälp av 
en medföljande insexnyckel. En gummimatta följer med för att skydda 
pipan mot repor. Inga konstigheter att montera.

Handhavande: Väldigt simpel att använda med endast ett ljusläge.

Ljusbild: Enligt tillverkare har det gröna ljuset en räckvidd på 200 meter. 
I mitt test upplevde jag att lampan levererade ett dugligt ljus ut till unge-
fär 130 meter. Lampan har en ganska koncentrerad ljuskärna och ingen 
direkt jämn ljusbild. Men det gröna ljuset upplevs behagligt för ögat och 
har en duglig ljusbredd på cirka 30 meter.

Tålighet: Vattentät, IP65 klassad.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test ändrades inte 
träffbilden med lampan monterad på pipan. Klarade rekyltestet utan 
problem.

Övrigt: En eftersöklampa med bra räckvidd och ett behagligt grönt 
sken. Den koncentrerade ljuskärnan gör dock att ljusbredden blir en 
aning lidande, men fullt godkänd. En billig eftersökslampa med bra 
drifttid.

Plus: Priset, lättanvänd, räckvidden, batteritiden, lätt och smidig.

Minus: Ganska ojämn ljusbild.

EURO-HUNT XP-E2

PRISVÄRD

LJUSBILD

HANDHAVANDE

SMIDIGHET

BATTERITID

PÅVERKADES PRECISIONEN?
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Leverantör: www.netjakt.se 

Pris: Eftersökspaketet från Netjakt kostar 1895 kronor. Då ingår efter-
sökslampan, bältesclips, handledsrem, hölster, 2 st extra O-ringar, en 
extra på/av-knapp, ett magnetiskt vapenfäste, fjärrströmbrytare, Uni-C2 
laddare för två batterier(12V och 230V) och två stycken 3,7V batterier 
på 3400mAh. Till mitt test fick jag även medskickat två extra klämfästen 
med tillhörande insexnyckel. Dessa fästen går att köpa som tillbehör.   

Vikt (med batteri): 188 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 155 x 40 x 27.

Batteri: I paketet jag testat ingick det en batteriladdare med plats för ett 
batteri. Laddaren är utrustad med USB-kabel. Detta är ett 3,7V batteri 
på 3400mAh. Enligt leverantören varar batteritiden i 1 timme när lampan 
är inställd på turboläget.  I mitt test varade batteriet i 1,5 timme. Därefter 
tappade ljuset i lampan intensitet. Den lyste i ytterligare 3 timmar innan 
den lade av. Den sista timmen med knappt synbart ljus. Batteriet tar 
cirka 4,5 timmar att ladda.

Fäste och montering: I paketet jag fick för testet ingick det förutom 
magnetfästet två andra fästen. Dessa är avsedda att användas på pipor 
i olika dimensioner. Det följer med passbitar i gummi att sätta fast i 
fästenas insidor. Bra för att skydda mot repor samtidigt som det ger ett 
bra grepp. Enkla fästen att montera. Insexnyckel krävs.

Handhavande: Den här lampan har många ljuslägen och inställningar. 
Dessa väljs och justeras genom att vrida på lampans huvud och med 
lätta tryck på strömknappen. Inte så svårt när man väl lärt sig. I instruk-
tionsbladet som följer med går allt att läsa.

Ljusbild: Lampan har 9 olika inställningar. 5 lägen med konstant vitt ljus 
i olika intensitet och 4 lägen med blinkande ljus. Enligt leverantören har 
lampan en räckvidd på 450 meter och 1700 lumen med inställningen 
turbo2. Lyser enbart med vitt ljus. I mitt test upplevde jag att lampan 
levererade ett dugligt ljus ut till 300 meter. Ljusbilden är väldigt jämn 
och behaglig. Tack vare lampans starka och jämna ljus blir bredden på 
ljusbilden mycket bra, nästan 70 meter. I helhet, testets bästa ljusbild!

Tålighet: Enligt leverantören helt damm-, vatten- och smutssäker. Hela 
10 års garanti. Jag upplever lampan väldigt stryktålig.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test höjdes 
träffbilden ca 4 cm med lampan monterad i klämfästet på pipan. Med 
magnetfästet monterat ändrades inte träffbilden. Klarade rekyltestet 
utan problem.

Övrigt: Väldigt mycket ljus för pengarna. En eftersökslampa som känns 
kvalitativ och med en väldigt generös garantitid. Jag uppskattar den 
jämna ljusbilden,  den generösa räckvidden och ljusbredden. Nackdelen 
blir förstås att drifttiden blir lidande.

Plus: Mycket bra ljusbild, räckvidd, garantitiden, kvalitetskänslan, mag-
netfästet.

Minus: Onödigt många ljusinställningar.

ARMYTEK PREDATOR PRO V3
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Leverantör: www.netjakt.se 

Pris: 1495 kronor. I detta eftersökspaket ingår förutom lampan ett höl-
ster, en fjärrströmbrytare, ett clips, handledsrem, en USB-laddkabel(lam-
pan har USB-port). Det följer även med reservdelar som två O-ringar, 
gummiknapp till strömbrytaren och gummiskydd till USB-porten. Diver-
se fästen ingår inte utan måste köpas till. Eftersökslampan levereras i en 
skyddsväska i hårdplast.

Vikt (med batteri): 220 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 155 x 40 x 27.

Batteri: Lampan kan laddas med en USB-kabel direkt i lampans port. 
Perfekt om du behöver ladda i bilen eller via en powerbank. Batteriet i 
testlampan är på 3,7V, 2300mAh. Det går även att använda två stycken 
CR123 batterier. Enligt leverantören varar batteriet i 1 timme när lampan 
är inställd på turboläge.  I mitt test varade batteriet i 1,5 timme, därefter 
tappade ljuset i lampan intensitet. Den lyste i ytterligare 2 timmar innan 
den lade av. Batteriet tar cirka 5 timmar att ladda.

Fäste och montering: Jag fick med två olika fästen i testpaketet från 
Netjakt. Ett fäste att montera på skena och ett fäste att montera på pi-
pan. Det pipmonterade fästet har två starka gummiklädda magneter och 
en rejäl ring skruvas fast runt lampan. Väldigt simpel att montera. Ringen 
runt lampan skruvas fast med insexnyckel.  

Handhavande: Den här lampan har flera olika ljuslägen. Ljuslägena 
manövreras enkelt med hjälp av två knappar (+ / -).

Ljusbild: Lampan från Nitecore har 4 olika nivåer av vitt ljus. Ett rött, 
grönt och blått sken. Den har även blinkande inställningar och ett 
S.O.S-läge. På inställningen turboläge har den enligt leverantören 
en räckvidd på 462 meter och ger 1000 lumen. I mitt test levererade 
lampan från Nitecore en duglig räckvidd på en bra bit över 300 meter, 
testets längsta räckvidd. Och det tack vare en relativt koncentrerad 
ljuskärna. Upplever dock att lampan tappar en aning jämnhet i ljusbil-
den. Lampan ger en ljusbredd på ca 50 meter. Räckvidden på lampans 
röda, blåa och gröna sken är inte speciellt bra och är även ojämn.

Tålighet: Enligt leverantör är lampan vattentät ner till 2 meters djup. 
IPX8 klassad. 5 års garanti.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test ändrades inte 
träffbilden med lampan monterad i magnetfästet på pipan. Klarade 
rekyltestet utan problem.

Övrigt: En mycket bra eftersöklampa med gedigna och välgjorda fästen. 
Gillar enkelheten med magnetfästet. Blir ganska tung tillsammans med 
magnetfästet men inget som jag tycker stör eller påverkar negativt. 

Plus: Lättanvänd, lång räckvidd, garantitiden, kvalitetskänslan, bra 
fästen.

Minus: Priset, dålig ljusbild i de färgade ljusen.

NITECORE MH27 HUNTING KIT
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Leverantör: www.interjakt.com

Pris: Paketpriset för denna eftersökslampa är 1495 kronor. Förutom 
lampan ingår fjärrströmbrytare, en USB-kabel för laddning, ett 3,7V 
batteri på 2600mAh och ett fäste. Fästets insidor är gummerad för bra 
skydd. Det monteras enkelt på ditt vapen utan verktyg. Det följer även 
med två O-ringar.

Vikt (med batteri): 235 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 170 x 38 x 27.

Batteri: Lampan har ett 3,7V batteri på 2600mAh. Det går även att 
använda två stycken CR123A batterier. Lampan går att ladda med 
USB-kabel i porten. Lampans botten har ett fjädrande lock som går att 
lyfta. Där gömmer sig USB-porten för laddning. Enligt leverantören varar 
batteriet i strax över 3,5 timmar när lampan är inställd på högsta läget.  I 
mitt test stämmer den drifttiden. Den fortsatte att lysa med låg intensitet 
i ytterligare 1,5 timme. Batteriet tar cirka 3 timmar att ladda.

Fäste och montering: Ett väldigt smidigt fäste som du enkelt monterar 
på ditt vapen utan några verktyg. Bra!

Handhavande: En väldigt enkel lampa att handha. Du skiftar mellan det 
gröna och vita ljuset genom att vrida på lampans huvud. Med ett lätt 
tryck på lampans strömknapp kan intensiteten justeras.

Ljusbild: Eftersökslampan har två lägen med konstant grönt/vitt ljus 
(hög och låg), ett blinkande läge och ett S.O.S-läge. Är lampan inställd 
på högsta nivån ger det vita ljuset 800 lumen och det gröna ger 200 
lumen. Enligt tillverkaren har ljuset en räckvidd på max 246 meter. I mitt 
test gav lampan ett dugligt ljus ut till 200 meter med en relativt jämn 
ljusbild och ett behagligt sken, både i det vita och gröna. Även det gröna 
ljuset har en bra räckvidd. En ljusbredd på cirka 40 meter. Den gröna 
ljuset upplevs ha en mer koncentrerad ljuskärna.

Tålighet: Enligt leverantören vattentät och stöttålig. IPX4 klassad med 
en garanti på 5 år.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test ändrades inte 
träffbilden med lampan monterad på pipan. Klarade rekyltestet utan 
problem.

Övrigt: En bra eftersökslampa som ger en bra ljusbild och som är lätt att 
handha. Ett bra fäste som är lätt att montera utan verktyg. Lampan har 
en smart integrerad laddning med USB-kabel.

Plus: Lättanvänd, garantitiden, kvalitetskänslan, batteriladdningen, 
batteritiden, fästet.

Minus: Priset, ganska tung.

NEXTORCH P5G SET
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Leverantör: www.jaktkit.com 

Pris: Proffskombo 999 kronor. Då ingår eftersökslampa L2, ett extra 
laddningsbart batteri, batteriladdare, fjärrströmbrytare, två olika pipfäs-
ten och en extra lampmodul(grön eller vit).

Vikt (med batteri): 160 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 145 x 32 x 25.

Batteri: I detta eftersökspaket ingår två stycken laddningsbara 3,7V 
batterier på vardera 3000 mAh. I mitt test varade batteritiden i 2,5 tim-
mar. Därefter tappade ljuset i lampan intensitet. Den lyste i ytterligare 2 
timmar innan den lade av. Batteriet tar cirka 3,5 timmar att ladda.

Fäste och montering: Två olika pipfästen beroende på pipans tjocklek 
medföljer. Det medföljer en passbit i gummi för att skydda pipan mot 
repor och för att ge ett bättre grepp. Inga svårigheter att montera med 
den medföljande insexnyckel.

Handhavande: En väldigt enkel lampa att hantera med endast ett 
ljusläge.

Ljusbild: Lampan har ett konstant ljus. Lampmodulen går att byta bero-
ende på vilket sken du önskar(grönt eller vitt). Den här eftersökslampan 
har ett dugligt ljus ut till 150 meter med en jämn och fin ljusbild som är 
behaglig för ögat. Ljusbildens bredd är 50 meter. 

Tålighet: Enligt leverantören är lampan vattentätt och IP-66 klassad. 2 
års garanti.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test höjdes 
träffbilden cirka 4 centimeter med lampan monterad på pipan. Klarade 
rekyltestet utan problem.

Övrigt: Enkel, jämn ljusbild, bra räckvidd.

Plus: Enkel, jämn ljusbild, bra räckvidd.

Minus: En bra eftersöklampa som ger mycket bra ljus för under 1000 
kronor.
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Leverantör: www.engelsons.se 

Pris: Paketpriset för denna eftersökslampa är 995 kronor. I paketet in-
går, förutom lampan, laddare, 12V laddningskabel för bil, två laddnings-
bara 3,7V batterier på 2400mAh, fjärrströmbrytare, handledsrem och ett 
fäste.  Levereras i skyddsväska av hårdplast.

Vikt (med batteri): 216 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 160 x 45 x 28.

Batteri: Eftersökspaketet levererades med två stycken 3,7V batterier 
på 2400mAh vardera.  I mitt test varade batteritiden i 2,5 timmar/batteri. 
Därefter tappade ljuset i lampan intensitet. Den lyste i ytterligare 1 timme 
med ganska låg intensitet. Batteriet tar cirka 3,5 timmar att ladda.

Fäste och montering: Ett robust och enkelt fäste i hårdplast. Med hjälp 
av en ratt i mitten av fästet monterar du lampan på pipan. Du bör kom-
plettera med en passbit i gummi(medföljde ej). Dels för att skydda pipan 
mot repor men också för ett bättre grepp. Väldigt enkelt att montera 
fästet.

Handhavande: Väldigt simpel att använda med endast ett ljusläge.

Ljusbild: Lampan har ett konstant grönt sken som enligt tillverkaren ger 
250 lumen. I mitt test gav denna lampa ett dugligt ljus ut till 200 meter 
med en väldigt koncentrerad ljuskärna. Ojämn ljusbild och en dålig 
ljusbredd på ungefär 20 meter.

Tålighet: Enligt leverantören är den stöt- och vattensäker. 2 års garanti.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test ändrades inte 
träffbilden med lampan monterad på pipan. Klarade rekyltestet utan 
problem.

Övrigt: En väldigt lättanvänd eftersökslampa som guidar dig in på ef-
tersöket med sitt gröna sken. Lampan har en mycket god räckvidd men 
tyvärr en sämre ljusbredd.

Plus: Lättanvänd, räckvidden, batteritiden.

Minus: Ojämn ljusbild, dålig ljusbredd.

HUNTER PILOT 14G
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Leverantör: www.interjakt.com 

Pris: Paketpriset för denna eftersökslampa är 1290 kronor. I paketet 
ingick det förutom lampan en handledsrem, en USB-kabel för ladd-
ning och två stycken CR123 batterier. Det följer även med två stycken 
O-ringar. 

Vikt (med batteri): 170 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 147 x 36 x 26.

Batteri: Lampan levererades med två stycken CR123 batterier. Dessa 
var inte laddningsbara. Jag skulle verkligen rekommendera att köpa 
laddningsbara batterier(Li-ion) för att slippa byta så fort de tagit slut och 
för att kunna utnyttja den integrerade laddningsmöjligheten denna lam-
pa har. USB-kabeln kopplas in i laddporten i lampans botten. Det går 
även att använda ett 3,7V batteri om så önskas. När lampan är inställd 
på turbolägen varar batteriet, enligt leverantören, i 1 timme. Jag kom 
också fram till den drifttiden i mitt test. Den fortsatte att lysa i ytterligare 
1 timme innan lampan lade av.

Fäste och montering: Till detta testpaket ingick det inget fäste. Jag 
använde mig av Nextorch fäste som ingick till P5G lampan.

Handhavande: En lampa som är väldigt enkel att använda. Intensiteten 
ändras genom lätta tryckningar på strömknappen. 

Ljusbild: Den här eftersökslampan har 7 olika ljusinställningar. Allt från 
turboläge till S.O.S-läge. Är lampan inställd på turboläge ger det enligt 
tillverkare 1040 lumen och en räckvidd på 285 meter. I mitt test gav 
lampan ett dugligt ljus en bit över 200 meter. Jag upplever att TA40 ger 
en jämnare ljusbild än P5G. Den ger även en bättre ljusbredd på lite över 
40 meter.

Tålighet: Enligt leverantören vattentät ner till 2 meters djup. Stöttålig. 
IPX8 klassad. 5 års garanti.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test ändrades inte 
träffbilden med lampan monterad på pipan. Klarade rekyltestet utan 
problem.

Övrigt: En smidig eftersökslampa som levererar bra räckvidd, jämn 
ljusbild och ett behagligt sken. En smart integrerad batteriladdning.

Plus: Lättanvänd, smidig och lätt, bra ljusbild och räckvidd, garantitiden, 
kvalitetskänslan, batteriladdningen.

Minus: Drifttiden med de två CR123 batterierna.
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Leverantör: www.engelsons.se 

Pris: Paketpriset för denna eftersökslampa är 1395 kronor. I paketet 
ingår, förutom lampan, laddare, 12V laddningskabel för bil, två stycken 
laddningsbara 3,7V batterier på 2400mAh, fjärrströmbrytare, handle-
drem och ett fäste. Levereras i skyddsväska av hårdplast.

Vikt (med batteri): 278 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 160 x 49 x 28.

Batteri: Eftersökspaketet levererades med två stycken 3,7V batterier 
på 2400mAh vardera.  I mitt test varade batteritiden i 2,5 timmar/batteri. 
Därefter tappade ljuset i lampan intensitet. Den lyste i ytterligare 1 timme 
med ganska låg intensitet. Batteriet tar cirka 3,5 timmar att ladda.

Fäste och montering: Ett robust och enkelt fäste i hårdplast. Med hjälp 
av en ratt i mitten av fästet monterar du lampan på pipan. Du bör kom-
plettera med en passbit i gummi(medföljde ej). Dels för att skydda pipan 
mot repor men också för ett bättre grepp. Väldigt enkelt att montera 
fästet.

Handhavande: Inga konstigheter att handha denna lampa. Ljuskäglans 
storlek justeras enkelt genom att vrida lamphuvudet.

Ljusbild: Lampan har en ljusnivå men det går att justera ljuskäglan 
genom att vrida på lampans huvud. Enligt tillverkaren har lampan en 
räckvidd upp till 300 meter och 150 lumen. Har endast grönt sken. I mitt 
test upplevde jag att lampan nådde ut till cirka 130 meter med en duglig 
ljusstyrka. Inte alls lika bra som lillebror 14G. Jag tycker inte den juster-
bara ljuskäglan tillför så mycket. I det gröna skenet från denna lampa 
kunde jag tyda ett mörkt parti i ljusets centrum. En jämn och behaglig 
ljusbild ut mot kanterna och med en ganska bra ljusbredd på cirka 50 
meter.  

Tålighet: Enligt leverantören stöt- och vattensäker. 2 års garanti.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test ändrades inte 
träffbilden med lampan monterad på pipan. Klarade rekyltestet utan 
problem.

Övrigt: En lättanvänd eftersökslampa från Hunter. En jämn och behaglig 
ljusbild ut mot kanterna med en mycket bra ljusbredd. 

Plus: Lättanvänd, jämn ljusbild, ljusbredden.

Minus: Priset, tung.
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Leverantör: www.maxjakt.se

Pris: 549 kronor. I paketet ingår lampan, fäste, fjärrströmbrytare, ladd-
ningsbart batteri och batteriladdare med plats för två batterier. Observe-
ra att stickproppen till bordsladdaren endast passar ojordade uttag.

Vikt (med batteri): 140 gram.

Mått mm  (Längd x Diameter/huvud/kropp): 135 x 33 x 25.

Batteri: I eftersökspaketet från Maxjakt ingår ett laddningsbart 3,7V bat-
teri på 2400mAh. Batteriladdaren som medföljer går endast att använ-
das i ojordade uttag. Ett stort minus då de flesta idag har jordade uttag 
i sina hem.  I mitt test varade batteritiden i 3,5 timmar. Därefter tappade 
ljuset i lampan intensitet. Den fortsatte att lysa i ytterligare 6 timmar men 
med knappt dugligt ljus. Batteriet tar cirka 5 timmar att ladda.

Fäste och montering: Ett robust och enkelt fäste i hårdplast. Med hjälp 
av en ratt i mitten av fästet monterar du lampan på pipan. Du bör kom-
plettera med en passbit i gummi som inte följde med. Dels för att skyd-
da pipan mot repor men också för ett bättre grepp. Enkel att montera.

Handhavande: En väldigt enkel lampa att hantera med endast ett 
ljusläge.

Ljusbild: Lampan från Maxjakt har ett konstant grönt sken. I mitt test 
upplevde jag att ljuset har en duglig räckvidd på 100 meter. Lampan har 
en ganska koncentrerad ljuskärna och ingen direkt jämn ljusbild. Men 
det gröna ljuset upplevs behagligt för ögat. Den har en duglig ljusbredd 
på cirka 30 meter.

Tålighet: Ingen info.

Precision och rekyl (skjutavstånd 40 meter): I mitt test ändrades inte 
träffbilden med lampan monterad på pipan. Klarade rekyltestet utan 
problem.

Övrigt: Den här eftersökslampan har ett behagligt grönt ljus med en 
mycket bra batteritid.

Plus: Bra batteritid, behagligt grönt ljus, priset.

Minus: Batteriladdaren, saknar garantitider och IP-klassning(kan inte 
hitta info).
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