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Kiváló minőség elérhető áron

termékek gyakorlati tesztje

Hogyan
vadásszunk
hátszélben?
A Browning fegyverés lőszergyár vadászati
felszerelésének
terén is jelentkezik
újdonságokkal.
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A legérdekesebb fejlesztése az ún.
„szagtalanító ruha”, ami magyarul
azt jelenti, hogy tetőtől talpig olyan
felszerelésbe öltöztet, ami nem en‐
gedi át az emberi szagot, kiegészítve
ezeket egy speciális mosószerrel és
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egy spray‐vel, ami víztaszító és UV‐
blokkoló hatása mellett a kiáramló
szagok lezárását is segíti. Az UV‐
blokkoló hatását azért emelem ki, a
szarvasok szeme a visszaverődő ult‐
raviola sugárzást is érzékeli.

A teljes felszerelést a Hell’s Canyon
néven forgalmazza, két színben lehet
kapni: sötétzöld és terepmintás (nem
az itthon sajnos néha látható kopott
katonai felszerelés, hanem 3D‐ben le‐
képzett, igazi erdőrajzolatú felület).

A nadrágon és a dzsekin kívül a teljes
fejet és nyakat takaró sapka és a hoz‐
zájuk illő kesztyű alkotja a szettet.
Mint ahogy a képen láthatjuk, szinte
teljesen beleolvad a környezetbe,
megkönnyíti a vad becserkelését.
A szagblokkoló funkciót a terüle‐
tünkön lévő kontra lesen próbáltam
ki, szél alá ülve. Először egy róka jött,
majd két suta élvezte zavartalanul a
szóró által kínált terített asztalt. Sö‐
tétedés után megjött a konda. Léleg‐
zet‐visszafojtva vártam, mikor kerül‐
nek bele a felőlem fújó széláramlat‐
ba. A süldők a kezdeti idegeskedés
után hangosan csámcsogva ették az
almával dúsított kukoricát, a koca
nehezen akart kijönni, nem tudom,
hogy a szokásos óvatossága miatt,
vagy esetleg ő érzett valamit. Mivel
időközben már teljesen rám sötéte‐
dett, ezért lemásztam a kontra lesről
úgy, hogy közben a süldők még ví‐
gan falatoztak. Szarvascserkelésen
még nem volt módomban kipróbálni
a ruhát, de a neten olvasott tapaszta‐
latok alapján ott is beválik.
Két kiegészítő terméket ajánl a
Browning a Hell’s Canyon ruhákhoz.
Az egyik egy speciális mosószer,
amely tisztító hatása mellett megnö‐
veli a ruha élettartamát, erősíti az
UV‐védelmet és a szagtalanító hatást.
A másik termék egy spray, amellyel
be kell fújnunk a ruhát, kicsit várni,
majd puha kefével átdörzsölni. Ez a
szer vízlepergető védelmet ad a felü‐
letnek, és mind az UV‐sugárzást,
mind a szagokat blokkolja. A Hell’s
Canyon felszerelés az OdorSmart és
az Odorshield szerrel kezelve köny‐
nyebbé teszi a vad becserkelését, és
forgó vagy rossz szél esetén is meg‐
adja az esélyt a vadászatra.
Hozzá kell tennünk, hogy mind a
ruha, mind a mosószer és a spray
gyártása megfelel az amerikai leg‐
magasabb fokú környezetbarát
OEKO‐TEX Standard‐nek. *

