
Amikor a Vadvil Kft. kipróbálás cél‐
jára megküldte részemre a Nikon
Prostaff 3S keresőtávcsöveket, elő‐
ször azt hittem, üresen adták fel a
csomagot. Oly könnyű volt a papír‐
doboz, hogy hitetlenkedni kezdtem,
egyáltalán benne vannak‐e a távcsö‐
vek? Aggályaim feleslegesek voltak.
A két távcső tömege alig több 1000
grammnál, a 8x42‐es 565 gramm,
míg a 10x42‐es mindössze 10 gram‐
mal nehezebb, 575 gramm, kategó‐
riájában az egyik legkönnyebb táv‐
cső. Kompakt mérete, az ütésálló, fi‐
nom tapintású gumi bevonat és er‐
gonomikus kialakítása miatt kom‐
fortos távcsövezést tesz lehetővé. Ré‐
szemről ezek fontos tényezők a vá‐
sárlás során. A távcsőhöz jár egy tex‐
til nyakpánt, amely átfűzhető az ob‐
jektív‐ és szemlencsesapkákon, így
azokat nem hagyjuk el. Nadrágszíjra
rögzíthető puha, párnázott tokban
érkezett.

A küldött BAK4 tetőélprizmás táv‐
csövek elsősorban nappali megfi‐
gyelésre alkalmasak, bár szürkület‐
ben is élesen látni velük. A nagyítá‐
sok különbözősége ellenére, mind‐
két távcső kiváló képalkotású, széles
látómezőben ragyogóan tiszta képet

mutatott. A használat során nem iga‐
zán érzékelhető, hogy a 10x42‐es táv‐
cső látómezeje észrevehetően szű‐
kebb volna, és az én szememnek a
kép élessége is egyformának tűnt.
A 8x42‐es távcső látómezeje 1000
méteren 126 m, a 10x42‐esé 122 m.

A nagyméretű és finoman moz‐
gatható fókuszálógyűrűvel gyorsan
lehet beállítani a megfelelő élességet
a bal szemlencsében, majd a jobb
szemlencsén található dioptriagyű‐
rűvel a jobb szemlencse élességét ál‐
lítjuk be. Így a jobb és bal látómező
összeegyeztetése a legjobb minősé‐
gű képet adja. A szemüvegesek ké‐
nyelméről multiclick rendszerű
szemkagyló gondoskodik, így köny‐

nyen állítható a megfelelő betekinté‐
si távolság akár 20,2 mm‐ig. 

Egy vadásztávcső legyen vízálló!
Ez az: 1 méter mélységig 10 percig.
Így írja a gyártó. Vagyis lefordítva, ak‐
kor sem károsul az optika, ha véletle‐
nül vízbe ejtjük. Volt eső bőven júni‐
usban, néhányszor megáztattam, és
bírta a gyűrődést. Nitrogéngázzal töl‐
tött, így ellenáll a páralecsapódásnak
és penésznek. A 10 év Nikon‐jótállás,
valamint az arzén‐ és ólommentes
ökoüvegből készült lencsék már csak
hab a tortán. A távcső lelke az optika,
és ez is döbbenetesen meggyőző.
Többrétegű, tükröződéscsökkentő
bevonatok növelik a kép fényerejét és
élességét. A színhű és kontrasztos lát‐
vány igazi vizuális élményt nyújt.

Sokszor olvashatjuk, hogy kedve‐
ző az ár–érték arány. Merem állítani,
ez a távcső nincs ár–érték arányban,
mert nagyobb az értéke, mint az ára!
Mi tagadás, annyira megtetszett a
használat során, hogy magamnak is
rendeltem egy 10x42‐est.

Köszönet a fényképekért fiamnak,
Szoboszlai Kristófnak.*
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Szoboszlai Lajos

Nem kell semmilyen
kompromisszumot
kötnie annak a va-
dásznak, aki nem en-
gedhet meg magának
egy prémium kategó-
riás távcsövet!
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