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Vass kikare 
Från Kite Optics i Belgien kommer en vattentät kikare med hus i 
magnesium som hävdar sig utmärkt i dåligt ljus. Bild, skärpa/djup 
och kontrast lämnar inget i övrigt att önska. Den har bra synfält 
samt motljusegenskaper som under provet visade sig vara utmärkta. 
Kikaren Ibis 8,5x50 med ED-glas har utmärkt kvalitet och 30 års 
garanti. Närgränsen är 2,4 meter och kikaren väger 868 gram. 
Pris: 9599 kr. Kik AB. Tel: 0150-91222. www.kiteoptics.se 

Värmehandske Spara axeln 
Frusna händer kan motverkas med den eldrivna handsken "ALP D'HUEZ" som finns Rekylbromsen "Dual Break" är 
i storlekar från S-XL. Handsken har en smart sensorkontroll och med en trycksensor stilenligt anpassad till Blasers 
kan värmen slås av eller på. En termisk funktion känner av kroppstemperaturen vapen. Portarna i dämparen är 
och kopplar på/från värmeelementet i handsken vid vald temperatur utav 32, 34 fördelade på alla sidor, något 
eller 38°C. Handsken kan tvättas efter att batteriet avlägsnats. Batteri: Litium som bör ge en mycket effektiv 
Polymer 3200 mAh 3.6V. Driftstid cirka tre timmar. Levereras med laddare och dämpning då krutgaserna för
batterier, pris 2 499 kr. Muddus Outdoor Sweden AB, tel: 070-321 9041. delas jämnt vid skottlossningen. 

Mynningsbromsen finns i två 
varianter, en med M15-gänga 
för kalibrar upp till .375 samt 
en med M17-gänga för maxka
libern .458. Pris: 2 595 kr. 
Normark Scandinavia AB. Tel: 

EffEKlIUl 
0289-12565. www.normark.se 
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7rygg förvaring 
Mycket av vår utrustning, speciellt då 
optik, är både dyrbar och kanske också 
ömtålig. Från Racerback kommer en 
skyddsväska (23x36 cm) försedd med 
tjockt och kraftigt skumgummi som 
effektivt håller på plats och omsluter 
det du vill skydda. Boxen är förberedd 
för hänglås och kan med fördel skydda 
såväl kikare, optiska sikten eller gps
utrustning. Pris: 249 kr. Racerback. 
Tel: 0454-753640. www.racerback.se 
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