Kiváló minőség elérhető áron
Varga Tibor

Az utóbbi évtizedben
előttünk, vadászok
előtt is megnyílt a világ,
minden féle vadászathoz szükséges felszerelés, legyen az akár a legújabb fejlesztés a világ
bármely tájáról, hetek
alatt eljut hozzánk, csak
pénztárca kérdése, hogy
mit veszünk. Ebbe
a hihetetlen választékba könnyen beleszédül
az ember, és egyáltalán
nem biztos, hogy a legdrágább a legjobb!
Cikksorozatunkban az
cégcsoport által forgalmazott termékeket vesszük górcső alá. Az
cég 1853 óta van jelen a vadászati piacon. Termékei között megtalálhatóak
a prémium kategória árui is, de általában a kiváló minőségű, nem drága
termékek forgalmazása jellemző a
cégre.
Ebben a cikkünkben a 100 000 Ft
alatti optikai termékeket vizsgáljuk
meg, kezdjük 2 keresőtávcsővel:
Pirschglas 10 x 42, ár: 129 €
(kb.: 40 000 Ft),
Jagdglas
8 x 56, ár: 229 € (kb.: 70 000 Ft)

Pirschglas 10 x 42
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Már a csomagolás is jól mutat, könynyű vízálló tokot kapunk hozzá, amit
kézben vagy vállon hordhatunk.
A távcsőhöz szemlencse- és objektívvédő is jár, plusz egy nyakpánt is.
Zöld színű, fekete, a fogást segítő
betéttel, ízléses márkajelzéssel.
A szemlencse állítható, alaphelyzetben szemüveggel is használhatjuk. Külön dioptria állításával a saját szemünkhöz igazíthatjuk. Súlya
647 g, kategóriájában könnyűnek
mondható. Ergonomikus tervezésű,
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akár esőben is könnyen, biztosan
kézben tartható. Természetesen vízálló. Az élességet pontosan lehet
szabályozni a kézre eső szabályozótárcsával.
Mind ezt, mind a nagy testvérét,
Jagdglas 8 x 56-ot, egy
az
német gyártmányú, csúcskategóriát
képviselő keresőtávcsővel együtt
teszteltem, hogy legyen mihez mérnem a tulajdonságaikat. Mindkét keresőtávcső mind nappal, mind szürkületben, mind éjszaka (hold nélkül) kiváló képet adott. A neves és
kb. hatszor annyiba kerülő csúcstávcső csak éjszaka mutatott többet, azt
is csak a 100 m fölötti távon. Nappal,
nagy távolságon is részletgazdag, jó
képet adtak. A BAK-k prizmák gondoskodnak a tűéles képről.
Egy hiányosságot találtam: az okulárvédőt tartó gumi kicsit laza, elveszíthetjük a védőkupakot.
Mindkét távcsőhöz kapunk egy
speciális törlőkendőt is.

X-Range
ár: 229 € (kb.: 70 000 Ft)

Kompakt, lézeres távolságmérő.
A két keresőtávcsőhöz hasonlóan jó,
biztos fogást adó gumírozott háza
van, igen könnyű (180 g), nagyítása
6x-os. Fekete, vízálló tok jár hozzá.
Mérési tartománya 15–600 méterig.
Lézere szembiztos (nem károsíthatjuk vele mások szemét), 3 féle üzemmódban használhatjuk: esőben, normál állásban (150 m fölött) és rossz
látási viszonyok közötti beállítással
(köd, ködszitálás stb.)
Kint az erdőben jól bevált, pontosan mért, a már említett hatszoros
árú csúcskategóriás termékkel ellenőriztem a méréseket. Méterben, yardban egyaránt használható. A maximális távolságot (600 méteres gyári
adatot) nem tudtam elérni, a legmagasabb 540 méteres távolságra tudtam csak mérni.

termékek gyakorlati tesztje

Magyar nyelvű leírást automatikusan nem kaptam, de az importőrrel felvéve a kapcsolatot, pótolták ezt
a hiányosságot.
Lássuk a céltávcsöveket:
A két legnépszerűbb kategóriából
választottunk, a 1,5–6 x 42 m és a
2,5–10 x 50 m
LA-kat.

1,5–6 x 42 m
LA
ár: 279 € (kb.: 85 000 Ft )

A kompakt kategóriájában a legjobban kihasználható távcső. Könnyű
súlya 510 g, elegáns kivitele mellett
világító ponttal rendelkezik, amit 11
fokozatban lehet állítani.
Szálkereszt 4 A, ami megkönnyíti
a szürkületben való célzást!
Mind a magasság-, mind az oldalállítás precíz, könnyen kezelhető,

1 kattintás 1/4 MOA-t jelent, ami
7 mm-nek felel meg, ez lehetővé teszi a nagyon pontos beállítást. A távcső tubusának mérete 30 mm, ami
mindenfajta távcsőszerelékkel kompatibilis.
A szálkereszt a jó minőségű távcsövekhez hasonlóan a második képsíkban helyezkedik el, és ezért a nagyítás növelésével sem változik a mérete.
Nagyobb testvére, az
LA a 2,5–10 x 50 m, ára: 299 € (kb.:
90 000 Ft ) hozza a kisebbik minden
előnyös tulajdonságát, könnyű (610
g), könnyen kezelhető, 11 fokozatú világító pont, 4 A-s szálkereszt, pontos
állíthatóság stb. Mindezeket megfejelve, magas, 22,3-as (10 x nagyítással) szürkületi értékkel rendelkezik!

Összefoglalva, az
kereső- és céltávcsövekkel kapcsolatos
véleményem: meglepve tapasztaltam, hogy ebben az olcsónak számító árkategóriában ilyen jó paraméterekkel rendelkező optikai eszközöket kínál az
cég. Jó szívvel tudom ajánlani azoknak a vadászbarátoknak, akik nem tudnak
vagy akarnak több százezer forintot
költeni egy-egy optikai cikkre. Az
cég választékából megbízható, strapabíró készülékeket kapnak, megﬁzethető árért. *

