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Ydrekylen är namnet på en 
kylanläggning som är klar att 
ställas upp och användas för 
till exempel hängning av djur-
kroppar. Med den får du kon-
troll över mörningsprocessen 
och kan klara kötthantering 
även under varmare perioder. 
Den går dessutom att använda 
som svalrum till allt från vin 
till matavfall.

Invändiga mått är från 
bredd 2,1 meter, djup 1,5 meter 
och höjd 2,3 meter. Vikten är 
340 kilo. Golvet har tvärgå-
ende förstärkningsprofiler 
c/c 60 centimeter med 45 
millimeter isolering. Ytan 
är halkfri och spolsäker. Det 
finns två golvbrunnar för att 
bli av med kondensvatten.

Taket är förstärkt med plyfa 
och har två varmförzinkade 
skenor med åtta flyttbara 

hållare. Dörrarna har försänkt 
låshandtag och är låsbara med 
nyckel.

Väggar och tak är i sand-
wich-konstruktion med fyra 
centimeter isolering. Skåpet 
har utvändiga profiler i elox-
erad aluminium.

Kylaggregatet heter Com-
pact CKA 10. Det är monterat 
på sidoväggen i skåpet och 
ansluts via ett uttag på utsidan 
till 230 volt, 10 amp. Det har 
en elektronisk styrenhet för 
kontroll av temperatur och 
avfrostning. Kondensvatten 
från aggregatet leds ut genom 
en slang i golvet. Aggregatet ger 
normalt ett temperaturområde 
på plus 3 till plus 12 grader. 

Kylen levereras klar för 
användning. Den placeras på 
en sockel av trä, metall eller 
på murad grund. Den kan stå i 

en omgivande temperatur av 
upp till 32 grader. 

Priset är 39 900 kronor plus 

moms och skåpet säljs av Ydre 
Skåp AB, tel 0381-669000, 
www.ydreskap.se
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Mobiltelefoner är förvå-
nansvärt tåliga mot slag och 
stötar, men inte mot vatten. 
Att telefonen utsätts för ett 
snabbt dopp i vatten eller en 
häftig regnskur kan vara nog 
för att den ska sluta fungera. 
Därför är det klokt att skydda 

den med ett vattentät fodral 
när du är i skog och mark. 

Detta skydd är tillverkat 
av en mjuk genomskinlig 
polyurethan som gör det 
möjligt att använda telefonen 
genom skyddet samtidigt som 
den är skyddad mot väder och 
vind. Ett fönster med särskilt 
klar plast gör det möjligt att 
använda telefonens kamera 
fast den ligger i skyddet.

Fodralet stängs enkelt med 
ett snabblås och det har en rem 
så du kan hänga det om halsen. 

Namnet är Aquapac och 
det finns i storlekar till olika 
telefoner, denna har artikel-
nummer 104 och kostar cirka 
200 kronor. Säljs av butiker 
med mobiltelefontillbehör. 
Mer information på  
www.aqua-life.se

Kontroll över mörningen

Vattenskydda din telefon

Det här är ett vapenfodral från franska Verney-Carron som 
är tillverkat av kraftig rivtålig nylonväv och konstläder, samt 
fodrat med skumplast.

Det har två extra fickor för tillbehör och avtagbar axelrem. 
Färgen är brun och längden 120 centimeter. Priset är cirka 815 
kronor. 

Mer information finns på www.three-horses.se eller tel 0141-
915 00. På hemsidan finns en katalog där du kan se fler vapen-
fodral och många andra tillbehör.

Vapenfodral  
med fickor
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I takt med att kängor i allt större grad ersatt 
gummistövlar så har intresset för damasker, 
eller gaiters som är det engelska namnet, ökat. 
Det kan vara ett praktiskt komplement till 
kängan.

De brukar vara tillverkade av något starkt 
tyg, men vi har även provat dem i vadmal. 
Detta är en ny variant, tillverkad av 3,5 mil-
limeter neopren.

Neopren har fördelen att inte ta åt sig vatten, 
samtidigt som det har god isolering. Det gör 
alltså inget om det blöts ned, det värmer ändå. 

Samtidigt är det elastiskt och dessa damas-
ker är formade så att de sitter tajt om benet, 
vilket gör dem tysta. Annars brukar det vara ett 
problem att damasker slår emot varandra när 
man går och att det frasar. 

De värmer gott och är riktigt sköna att bära. 

De stoppar i viss mån väta och måste man ta 
något snabbt steg i vatten, till exempel vid pas-
sage av en bäck så kan man klara det utan att 
vatten hinner smita in mellan damasken och 
kängan. Med damask är det möjligt att gå ned i 
skaftlängd på kängan vilket ger ökad rörlighet 
och gör det lätt att vandra.

Damasken har en krok av metall som fästs 
i snörningen och öglor så att man kan dra ett 
band under kängan. Det senare saknas dock på 
de i gul färg. De har kardborrelås utefter hela 
baksidan av benet och kan vara lite omständ-
liga att ta på och av.

De finns i färgerna svart, brun, oliv, men 
också i grön signalfärg. Namnet är MacGaiter 
och priset 440 kronor. De kan beställas från 
Hundsystrarna på tel 0734-23 28 36 eller direkt 
från hemsidan www.hundsystrarna.se

Måste du upp med radion ur 
fickan varje gång du ska prata 
i den? Då kan det vara skäl 
att fundera över en annan 
lösning. Med så kallad PTT, 
en liten dosa med mikrofon 
och sändarknapp, placerad 
på kragen till jaktrocken, så 
kan du låta radion ligga kvar i 
fickan.

Hunter har tagit fram en se-
rie PTT:er som är anpassade 
till deras radioapparater, men 
som också passar till de flesta 
apparater med 2.5/3.5 millime-
ter standardkontakt.

Serien heter OS Plus, där 
plus står för att de är vat-

tensäkrade. Den omfattar 
fem modeller. De har olika 
kontakter och kan användas 
till hörsnäcka eller hörsel-
kåpa. En av dem, OS05 Multi, 
kan användas med hörslinga 
för de som har hörselskydd 
med den möjligheten, till 
exempel Soundscope. Det 
ger en lösning som fungerar 
mycket bra.

Priset är cirka 440 kronor 
och de säljs av jakthandeln. 
Mer information på www.nor-
mark.se eller tel 0280-125 65.

Mikrofon på kragen

+	 Tyst	och	mjuk
+	 Värmer	gott

–	 Något	omständlig	att	ta		
på	och	av

TesTad

damask av neopren

Denna damjacka med mem-
bran har huva och ett något 
förlängt ryggparti för att 
värma korsyggen. 

Jackan har en liten nyck-
elficka på bröstet, men de 
båda snedställda fickorna 
är extra intressanta. De 
har dubbla blixtlås och 
fungerar både som ficka 
och som ventilationsöpp-
ning. Drar man bara igen 
det inre blixtlåset så blir 
fickornas öppningar till 
ventiler.

Eftersom det är en 
membranjacka så är det vär-
defullt med denna möjlighet 
till ventilation. Membranet 
gör jackan vind och vattentät, 
men tillåter ändå viss fukt-
vandring. En softshell-jacka 
är elastisk och därför kan inte 
sömmarna tejpas, istället är 
de förstärkta.

Jackan heter Didriksons 
Level Softshell och kostar 
cirka 1 200 kronor. Finns i 
damstorlekarna 36-44 och i 
unisexstorlekarna S-XXL. Mer 
information finns  på www.
didriksons.com där man kan 
se en lista över återförsäljare, 
eller tel 033-10 19 13.

Damjacka med 
fickventiler
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Hightech för fotfolket kan 
man kalla dessa strumpor. 
Modern teknik har gjort det 
möjligt att tillverka strum-
por som har fält med olika 
egenskaper på olika delar av 
strumpan.

Dessa har stickad rip i 
hålfoten och förstärkning 
över fotknölen. I sulan finns 
fukttransporterande kanaler 
och den är tjockare över tå 
och häl. För bästa funktion 
ska de bäras på rätt fot och är 
därför märkta med L och R för 
vänster respektive höger fot.

De finns i två modeller som 
innehåller olika mycket ull. 
En grå som heter Coolmax 
Mid och innehåller 14 procent 

ull och en svart som heter 
Wollfusion High och innehål-
ler 70 procent ull. Båda tvät-
tas i 40 grader.

Strumporna säljs hos bu-
tiker med arbetskläder. Mer 
information på www.snickers.
se eller tel 08- 92 51 00.

Strumpor med 
luftkanaler

I en ny kollektion med jakt-
kläder från Pinewood ligger 
tonvikten på säkerhetstän-
kande. I en ficka på ärmen 
finns en signalgul säkerhets-
bindel. Det kan även fällas 
fram en signalgul krage och i 
en innerficka finns en säker-
hetsväst.

I övrigt har jaktstället dubb-
la radiofickor med antennhål-
lare. Avtagbar radioficka som 
fästs på ärm och speciell ficka 
anpassad för Garmin Astro. 
Dessutom en ryggficka.

Byxorna har reglerbara 
benslut, dubbla benfickor 
och integrerad mobilficka. 
Plaggen har membran med 
tejpade sömmar för att vara 
vatten- och vindtäta. Ytter-
tyget är teflonimpregnerat. 

Plaggen har nätfoder.
Namnet är Tomas Ekberg 

Collection. Pris för jaktstället 
är strax under 4 000 kronor. 
Mer information finns på 
www.pinewood.se eller tel 
0370-34 14 50.

Jaktställ med  
säkerhetstänk

HearPlug är namnet 
på hörselskydd av det 
slag som man stoppar 
in i örat. Dessa är mer 
avancerade än de prop-
par av skumplast som 
ofta används. De har 
flänsar som tätar mot 
hörselgången och 
innehåller två filter 
som är utvecklade för 
att ge en anpassad dämpning 
av ljudet.

De påstås släppa igenom ofarligt ljud 
som tal och stoppa skadligt ljud som buller 
och smällar. Vi har provat dem och visst dämpar 
de buller och smällar, men det är svårt att subjektivt 
bedöma hur effektiva de är. De är inte CE-märkta.

Att de släpper igenom ofarligt ljud bör tas med en nypa salt. 
När man stoppat in dem i örat så är allt ljud dämpat och de kan 
på intet sätt jämföras med aktiva hörselskydd som förstärker 
ljud men klipper bort smällar.

Dessa proppar ska istället jämföras med andra enkla hörsel-
proppar. De kan vara lättare att få in i hörselgången, eftersom 
de är styva. De finns i tre storlekar och det gäller att inte välja 
dem för stora, då trycker de mot hörselgången och ger obehag.

Skydden levereras i en praktisk plastask tillsammans med ett 
band så att de kan hängas om halsen när de inte används. Priset 
är cirka 320 kronor. 

Mer information finns på www.earpro.nu, tel 0451-155 95 och 
på amerikanska sidan www.earinc.com

En hundförarväst kommer 
från Paw of Sweden. Det är 
inte i första hand en väst för 
skog och höst, utan mer för 
fält och vår – att använda vid 
dressyträning av hunden.

Den har elva fickor, allt från 
mindre med dragkedja till en 
jättestor nylonfodrad rygg-
ficka. Materialet är bomull. 
Priset är 725 kronor och den 
kan beställas direkt från  
www.pawofsweden.se eller 
tel 070-668 84 40.

Hörselproppar 
med filter

Väst till hundförare


