


Svenska Lafayette Radio bildades 1961, samma år som privat- 
radiobandet på 27 MHz öppnades i Sverige. Lafayette Radio 
var tidiga med att utveckla denna typ av radio. Med attraktiva 
produkter blev Lafayette snabbt en ledande leverantör. Företaget 
är idag familjeägt i andra generationen. Lafayette Radio har 
under ett halvt sekel utvecklat och tillverkat egna produkter 
enligt senaste teknologin av högsta klass i Asien.
Vi kvalitetssäkrar våra produkter med en omfattande leverans-
kontroll, varje radio testas och kontrolleras individuellt för att 
jägaren skall känna fullt förtroende för produkterna.

Lafayette är idag den ledande jaktradioleverantören i Norden. Våra 
produkter är anpassade efter de förhållanden som råder och 
de krav som ställs i de nordiska jaktmarkerna.

Vår affärside är att medverka redan vid ett tidigt utvecklingsstadium 
och att styra produktionen helt enligt våra specifikationer och krav. 

Ett år i myren
Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio 
i skogen. 

“Jag gick med hund och bar en ryggsäck när jag förlorade radion. 
Väl framme vid vägen lastade jag bilen och tömde fickorna. Då 
insåg jag att radion var borta.”

Under hösten 2011 passerade P-A samma område och gick samma 
sträcka mot vägen.
“Då bestämde jag mig för att följa hundens spår mot vägen, som 
jag gjorde förra året. Plötsligt höll jag på trampa på ett föremål på 
marken, som visade sig vara den förlorade radion. Den hade då 
legat ett år i myren och en vinter under snön.”
“Den såg fräsch ut trots tiden i skogen så jag tog hem den och 
laddade batteriet. Vid närmare kontroll visade det sig att den 
fungerade perfekt. Så återstående jaktdagar kunde jag bruka min 
återfunna radio”, berättar P-A Tapper.

Först i världen





Bästa tillbehör 
Våra tillbehör har samma höga 
standard som vår jaktradio. De 
är framtagna för det amerikanska 
försvaret och polisen. Tillbehören  
har kevlarförstärkta kablar och är 
IP-klassade. 

Bästa hjälpen 
Vi bistår med personlig support och 
har egen serviceverkstad i Göteborg. 
Vanligtvis åtgärdar vi garantirepara-
tioner inom en vecka och övrig service 
inom två veckor. Vi erbjuder via våra 
återförsäljare fri låneradio.

Bästa pris/prestanda
Lafayette tillverkar stora kvantiteter av 
radio och kan därmed erbjuda unika 
prestanda avseende skalskydd, 
vattentålighet och driftsäkerhet till 
ett mycket bra pris. 

Bäst i test
”Radion har i princip allt”, JoF Nr 4 -09.
”En värdig vinnare”, JoF Nr 1 -10.
“Överlägset bäst i test”, JJ Nr 7 -09.

Lång erfarenhet 
Lafayette har under 50 år utvecklat 
och tillverkat radio av högsta kvalitet.

Det finns många fördelar med en jaktradio från Lafayette



Främsta design/ergonomi
Micro 5 är ergonomiskt utformad för 
att passa såväl stora som små händer. 
Liten och smidig med ett platt format.  
Stor display som tydligt visar radions 
inställningar och funktioner.

Unikt skalskydd
Micro 5 är 100% vattentät IP-68 
klassad med ett hölje helt i metall för 
bästa driftssäkerhet och stryktålighet.

Avancerad kvalitetssäkring
För att säkerställa vår höga kvalité 
återskapar vi i våra testkammare 
naturens egna prövningar. Vår leverans-
kontroll omfattar datatester i såväl 
normal temperatur som i kyla. Vidare 
kontrolleras vattentålighet och slutligen 
görs ett utförlig funktionstest.      

Suveränt enkel
Vår nya ”Basic” funktion gör Micro 5 
synnerligen enkel att handha, oavsett 
tidigare radiovana.                         



Grattis. För 50 år sedan grundades 
familjeföretaget Lafayette. Ett 
halvt sekel ger erfarenhet och 
trygghet.

Det lönar sig att köpa en Micro 5. 
Enastående kvalité, prestanda och 
livslängd.

Militären ställer stora krav 
på sin utrustning.  Micro 5 är 
testad enligt den amerikanska 
militärstandarden: MIL-std 810F.

Utvecklad i Norden.  Micro 5 är 
utecklad för nordiska förhållanden 
och med de krav som ställs 
utifrån våra jaktmarker.

Ljudkvalité i toppklass. Vi ut-
går från att ett klart och tydligt 
ljud är basen i all kommunikation. 
Med Micro 5 hör du tydligt vem 
du pratar med.



Tål mer än vad du tror. Micro 5 
är 100% vattentät, alltså IP-68 
klassad.

Björnlarm. Micro 5 har alla 
funktioner såsom björnlarm, 
talkompressor, scrambler, snabbval, 
tonscanning mm.

Lägsta strömförbrukningen. 
Micro5 är extremt strömsnål 
och ger långdriftstid trots det 
lilla kompakta batteriet.

Tål tuffa tag. En jaktradio skall 
tåla tuffa tag. Därför har vi för-
sett Micro 5 med ett skyddande 
hölje helt i metall.

Stort urval av tillbehör. stort 
urval av kevlarförstärkta och IP-
klassade tillbehör. Utvecklade för 
de flesta tänkbara behov.

Blåtand. Vår radio är förberedd 
för blåtand som möjliggör för 
många trådlösa alternativ.

Ett knapptryck. Micro 5 levereras i 
“Basic”-läget, oerhört enkel att an-
vända. Med ett knapptryck kan du 
förvandla Micro 5 till marknadens 
mest avancerade radio för ännu 
bättre kommunikation.

Valet är ditt. Du kan välja mellan 
31 eller 155 MHz eller varför inte 
ett kombipaket?



1. Omkopplare för inställningar. 
2. Uttag för öronmussla, headset och laddare. 
3. Displayskydd. 
4. Sändningstangent. 
5. Stor och tydlig display, visar all information. 
6. Knapp för medhörning och bakgrundsbelysning. 
7. Snabbval upp. 
8. Menyknapp för inställningar och funktioner. 
9. Snabbval ner. 
10. Låsknapp med fördröjning. 
11. Strömbrytare. 
12. Kondensatormikrofon. 
13. Membran för ventilation av radio och batteri. 
14. Siliconpackning för vattentätning. 
15. Snabblås för batteribyte.
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Naturlig storlek.

Tekniska data: Frekvensområde: 31/155 MHz. Modulationssätt: FM. Kanaler: 40. Tempera-
tur: -20oC till +50oC. Strömförsörjning: 7,4v Li-ion batteri. Pilotton: 39 st. CTCSS. Dimen-
sioner: B64xD30xH98 (mm). Vikt: Radiodel 175 g, batteripaket 65 g. Skalskydd: Hölje helt 
i metall. Miljötålighet: IP-68, helt damm- och vattentät. MIL-std 810F: Vattentålighet 512,4. 
Mekanisk chock 516,5. Mottagare känslighet: Bättre än 0,2uV vid 12 dB SINAD. Mottagare 
strömförbrukning: 16mA med batterisparläge 1, standbytid 200 tim. Sändare uteffekt: DC-31 
ca: 1-2- 4W DC-155 ca: 1-3-5W. Sändare strömförbrukning DC-31 ca: 0,5-1,2A DC-155 ca: 
0,5-1,6A. DC-31/155 Micro 5: får endast användas i Sverige, utan tillstånd/licens.
DC-155 Micro 5: får användas i Norge och Finland, med tillstånd/licens.

Förklaring



Kombipaket
För dig som jagar i 
olika jaktlag.

Yttre öronmussla

Yttre öronmussla

Yttre öronmussla31 eller 155MHz

Nätadapter 230V

Nätadapter 230V

Nätadapter 230VBatteripaket

Batteripaket

Gummiantenn
 155MHz

Kort skogsantenn 
31MHz

eller

Gummiantenn
 155MHz

Kort skogsantenn 
31MHz

och

Laddfack

eller

Skogsantenn
155MHz

Lång skogsantenn 
31MHz 

31 eller 155MHz Batteripaket
Jaktpaket
För dig som jagar på 
normala jaktmarker.

Superpaket
Ger bästa räckvidd 
och driftstid.

155MHz31MHz och

Samtliga paket 
levereras i vår 
radioväska.



8.1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 9.

Adapter 12-24V ansluts till radio eller laddfack. Art.nr: 4252. 
Nätadapter, 230V, ansluts till radio eller laddfack. Art.nr: 4250. 
Laddfack, separat laddning av batteri med nät/12V adapter. Art.nr: 4251. 
Batteripaket Li-ion 7,4V, vattentät IP-68. Art.nr: 4450. 
Fordonshållare. Art.nr: 2219. 
Bärsele, enkel och praktisk att använda. Art.nr: 2104. 
Läderväska. Art.nr: 2103. 
Kastantenn, ger bästa räckvidd. 31MHz. Art.nr: 3067. 155MHz, Art.nr: 3068. 
Blåtandsheadset med strupmikrofon. Art.nr: 2812. 
Gummiantenn för närkommunikation 31MHz, 25 cm. Art.nr: 3069. 
Kort skogsantenn 31MHz, 33 cm. Art.nr: 3060. 
Lång skogsantenn för bättre räckvidd 31MHz, 50 cm. Art.nr: 3061.
Teleskopantenn för ökad räckvidd 31MHz, 105 cm. Art.nr: 3062. 
Gummiantenn 155MHz, 16 cm. Art.nr: 3063. 
Skogsantenn för bättre räckvidd 155MHz, 49 cm. Art.nr: 3064. 
Teleskopantenn för ökad räckvidd 155 MHz, 60 cm. Art.nr: 3086.
Antenn med magnetfot och kabel 155MHz, 4 meter kabel. Art.nr: 3410.
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Blåtand med sändarknapp för anslutning till hörslinga, hörselkåpa, blåtandsheadset. Art.nr: 2811.
Öronmussla security. Art.nr: 2500. 
Öronmussla yttre. Kort kabel. Art.nr: 2501. Lång kabel. Art.nr: 2511. 
Öronmussla inre. Kort kabel. Art. nr: 2502. Lång kabel. Art.nr: 2512.
Miniheadset med yttre öronmussla, separat sändartangent, mikrofon och klips. Art.nr: 2521. 
Miniheadset med inre öronmussla, separat sändartangent, mikrofon och klips. Art.nr: 2522. 
Miniheadset bommikrofon, separat sändartangent och klips. Art.nr: 2529. 
Miniheadset security, separat sändartangent, mikrofon och klips. Art.nr: 2520.
Miniheadset till hörselkåpa. Peltor Art.nr: 2523. Sordin Art.nr: 2524. 
Radiokabel till hörselkåpa. Peltor Art.nr: 2503. Sordin Art.nr: 2504. 
Yttre mikrofon/högtalare, öronmussla kan anslutas. Art.nr: 2531.
Adapterkabel för hörslinga till miniheadset. Art.nr: 2344. 
Adapterkabel för hörslinga. Art.nr: 2341.
Öronring ergonomisk, till security, storlek S/M/L höger eller vänster. Art.nr: 9000. 
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IP-klassade tillbehör med kevlarförstärkta kablar
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Konsumentkontakt 031-840430, info@lafayette.se www.lafayette.eu


