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Spridare för viltåkern
Varje Viltåker kräVer sin skötsel. Det är inte alltid en stor jordbrukstraktor finns 
till hands. Därför kan spridarvagnen TC2029 från Hylte Lantmän vara ett bra  
alternativ. Går utmärkt att koppla till ATV eller åkgräsklippare, men också att 
dra för hand. Sprider fröer, gödning och kalk. Den går också att använda för 
halkbekämpning på vintern då den även klarar att sprida sand och salt. Vikt 13 kg, 
luftgummihjul, reglage för justering av dosering. Levereras omonterad. 
Specialpris 795 kr (ordinarie pris 1 795 kr). 

Hylte Lantmän, tel 0345-400 00. www.hylte-lantman.com

Elastiskt koppel
Hos Baggen Hund- & jaktprodukter kommer 
bland annat ett praktiskt koppel med inbyggd 
dämpning. Kopplet är elastiskt och gör promena-
den skönare för både dig och hunden. Finns i tre 
längder: 1 m, 140 kr, 2 m, 190 kr, 3,5 m, 220 kr. 
Självklart finns det även i flera färgställningar. 

Finns i fackhandeln eller hos Baggen Hund- & 
Jaktprodukter, tel 090-14 44 43. www.baggen.se

Exklusivt för
apporterande hundar
real dummy är en otroligt väl genomtänkt dummy med flera 
finesser. Den är tillverkad i polyuretan för att göra den naturtrogen 
i munnen på hunden. För bra grepp och precisa kast finns ett 
snöre med kula som även är avtagbart.

Dummyn kan fyllas med sand från 300 gram och uppåt. Den är 
också försedd med en avtagbar/vändbar ”rock” i neopren som gör 
det möjligt att få tre färgställningar i samma dummy. Vingen är 
enkelt avtagbar. Flyter i vatten. 1 års garanti. Pris komplett 69 kr. 

Tel 070-66 88 440. www.pawofsweden.se

Rymmer tillräckligt
swedteam marknadsför en midjeväska, art 00-587, som i ryggen har två stora 
fickor (varav en är 24x14 cm) med dragkedja. På höger sida finns tre fickor som 
även de har dragkedja, slutligen har vänstersidan två utrymmen, varav ett försetts 
med dragsko och ett lås som håller öppningen stängd. Just detta utförande finns hos 
olika tillverkare men fickornas placering varierar. Fickornas antal och placering är 
utmärkt, man får med det som behövs vid rörlig jakt. Pris 445 kr. 

Swedteam, tel 0325-61 80 70. www.swedteam.se

Lafayette 
Micro 5
ständig utVeckling och för-
bätt ring av radioapparaterna 
sker hos Lafayette. Den senaste 
jaktradion har fått det följdrik-
tiga namnet Micro 5. Appara-
ten finns både som 155:a och 
31:a. Brukstemperatur –20 till 
+50°C, strömförsörjning med ett 
vattentätt 7,4 Li-ion-batteri, 39 
pilottoner CTCSS. Vikt radio-
del 175 gram, batteripaket 65 
gram, standbytid upp till 150 h. 
Radion har en alarmfunktion 
som om man av någon anledning 
behöver hjälp kan aktiveras, 
radion sänder då ut ett larm i 
10 sekunder till övriga radio-
apparater, ljudet hörs även i 
den egna högtalaren. Anmärk-
ningsvärt är att man kan sända 
på högeffekt med 31:an i hela 16 
h, och med 155:an i 14 tim mar, 
något som får anses vara mycket 
bra. Höljet är helt i metall, testad 
enl MIL-std 810F och IP68 – 
helt vattentät. Vi får anledning 
att se närmare på produkten 
framöver. Pris ej fastställt då 
detta skrivs. 

Lafayette Radio AB, tel 031-
84 04 30. www.lafayette.se

Fungerat bra
under Höstens ocH vinterns jakter har vi provat ett s k miniheadset som passar 
till Genzo Royal och ICOM radioapparater. Setet består av en öronsnäcka med 
vidhängande mikrofon som har en klämma vilken fästes på lämplig plats. Oftast 
då vi provat liknande konstruktioner har klagomålen från jaktkamraterna duggat 
tätt, ljudet har blivit sämre och därmed även hörbarheten. Detta har inte påtalats 
alls från någon som deltagit under denna jaktsäsong. Konstruktionen finns 
både med och utan skruvfattning, rimligt pris 249 kr. 

Hylte Lantmän, tel 0345-400 00. www.max-on.se


