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I dag fInns det Inga dåliga jaktradioapparater 
på den svenska marknaden, i varje fall inte om 
vi ser till de kändare märkena som hängt med ett 
tag. Prestandamässigt är de alla fullt jämförbara 
med varandra och sett till utbudet av tillbehör till 
dem, så finns det så det räcker och blir över.

I stället handlar det om personligt tycke och 
smak. Och vad är egentligen en bra jaktradio? Ja, 
svaret på det varierar på till vem frågan ställs. 
En del vill ha en jaktradio med alla finesser och 
möjligheter, medan andra vill ha en enkel radio 
med det nödvändigaste för att kunna kommuni-
cera med jaktkamraterna.

Just användarvänligheten är nog det viktigaste 
näst efter driftsäkerhet och hög kvalitet på kom-
ponenterna i radion. Att enkelt kunna ta sig in i 
menysystem och ändra på brusspärr, effekt, pi-
lottoner med mera är nog nödvändigt för att få 
ut mesta möjliga av sin jaktradio.

Jaktmarker och Fiskevatten har gjort ett om-
fattande test av 
de modeller som 
står till buds in-
för kommande 
jaktsäsong. Både 
Lafayette, Icom 
och Hunter pre-
senterar rykande 
färska nyheter.

Vi kommer 
här att visa på de 
för- och nackdelar 
som modellerna 
har.

Text och foto: KENTH WÄRNEBO

Jaktradions utveckling har inne-

burit att den finns i näst intill varje 

jägares utrustning. Under 2000-

talet har apparaterna blivit damm-, 

fukt- och vattentäta. Modeller som 

inte hållit måttet har ganska snart 

tvingats kasta in handduken.

Blåtand eller BlUetooth, som 
tekniken kallas på engelska, är en teknologi 
som gör att elektronisk utrustning kan kom-
municera med varandra utan sladdar. Det 
går att överföra såväl bilder som ljud denna 
väg och mest vanligt är nog att tekniken 
används mellan en mobiltelefon och en 
öronsnäcka.

När det gäller jaktradion och blåtandstek-
nologin är detta ännu ganska nytt. Endast 

två radiomodeller har inbyggd blåtand och i 
dessa fungerar tekniken väldigt bra.

Andra märken använder sig av externa 
lösningar som är mer eller mindre bra. Vi 
har tidigare testat sådana lösningar med 
ganska dåligt resultat. Bäst klarade sig La-
fayettes lösning med strupmikrofon.

Men allt är inte bättre med blåtand. Tek-
niken tar betydligt mer batteri och plötsligt 
måste du se till att inför varje jaktdag ladda 
– om inte radion – så åtminstone tillbehören 
som öronsnäckor eller hörselkåpor.

när det gäller hörselkåpor så är 
det peltors tactical Xp med bommikrofon 
samt några modeller från sordin som har 
inbyggd blåtand. tactical Xp är ganska 
osmidig för jakt och passar nog bättre för 
industriell användning. sordins supreme 
pro Wireless får ännu kanske anses som 
mest lämpad för jakt och skytte då den är 
tunnare. 

Lösningar för andra hörselkåpor är på 
gång och vi får återkomma med de testerna 
vid ett senare tillfälle.

Z o d i a c  B T 1 6 0
l Zodiacs blåtandsradio påminner 
utseendemässigt om Commasters 
CM70-serie och Hillmans jaktradio. 
BT160 är en jaktradio med full integre-
rad blåtand och är framtagen för att 
främst användas med denna trådlösa 
teknik.

Men radion kan även användas som 
en vanlig jaktradio och har funktioner 
som skanningsfunktion, ställbar brus-
spärr, val av sändareffekt, tangentlås, 
röststyrning (vox), programmerbar pi-
lotton samt en funktion som förhindrar 
radion att sända mer än i 60 sekunder.

Radions effekt kan ställas i två steg 
mellan 1-5 watt. Skanningsknapp 
finns på fronten och övriga menyer 
nås genom att trycka på M-knappen 
intill. Pilottonsprogrammeringen är 
onödigt krånglig där sändning och 
mottagning måste ställas var för sig.

Batteriet är av typen litiumpolymer 
och är på 2 100 mAh och räcker 
under flera jaktdagar utan blåtanden 
inkopplad. Med blåtanden inkopplad 
kortas drifttiden en del. Batteriet lad-
das på två timmar. Radion är  
IP54-klassad och tål rejäl väta. Lju- 
det i högtalaren är okej och även mik-
rofonen fungerar bra, men är känslig 
för munnens placering. 

Blåtandstekniken fungerar utan 
problem och vi har kopplat dem emot 
såväl Peltors blåtandskåpor som mot 
mobiltelefonheadset med gott resultat. 
Tillbehörsluckan är fastskruvad, något 
som är tveksamt, men i detta fall är ra-
dions främsta användningsområde att 
användas med trådlösa tillbehör och 
då spelar det mindre roll. BT160 har 
tre års garanti.

så Fungerar det
B l å T a n d

Z o d i a c  T e a m  P r o
l Zodiacs jaktradio Team Pro kom för några år sedan och har hela tiden ut-
vecklats med nya funktioner. Radion har många funktioner och har ett gräns-
snitt som gör det enkelt att förstå sig på menysystemet och över huvud taget 
är radion användarvänlig.

Team Pro kan sända med 1-5 watt i tre steg där 2,5 watt utgör 
mellaneffekt. På fronten finns knappar för effekt, brusspärr, skan-
ning, kanalväljare samt menyknappen.

När det gäller kanalsökning kan du välja mellan att skanna av 
samtliga kanaler eller enbart de du själv väljer. Med prio-scan-
funktionen väljer du ut en kanal som du vill ha extra passning på 
under skanningen. Med denna funktion kan du även leta efter 
aktuell pilotton på en sändande apparat.

Liksom på andra modeller i samma prisklass finns här dess-
utom talstyrning, 39 pilottoner, batterisparfunktion, scrambling, 
whispering-mode och val av displayspråk, fabriksåterställning 

samt hur kanaler ska visas i displayen. Naturligtvis finns knapplås i form av 
en liten tangent på toppen. Monitorknappen på sidan tänder displayen och 
öppnar tillfälligt brusspärren.

Litiumjonbatteriet är på 1 800 mAh timmar och har en passningstid på 
upp till tre jaktdagar. Radion laddas på två timmar med bordsladdaren. Total-
vikten är 285 gram. Ljudet är något ljust men med bra hörbarhet. Mikrofonen 
är bra och inte så känslig för var du håller munnen när du talar. Team Pro har 
tre års garanti.

Z o d i a c  e a s y  h u n T
l Denna radio tillhör de enkla modellerna och är liten och lätt i forma-
tet. Den har visserligen display och några knappar, men är mycket lätt 
att använda.

Du kan välja mellan 1 och 5 watts uteffekt med den vänstra front-
knappen. Du kan ha olika effekt på kanalerna samtidigt. Med meny-
knappen väljer du om radion ska skanna efter alla kanaler eller vilken 
pilotton du vill ha. 38 pilottoner finns att välja bland.

Easy Hunt har samtliga sju jaktfrekvenser inlagda plus de sex norska 
kanalerna. Dessutom följer det med en speciell antenn för de norska 
kanalerna. Du som vill ha en enkel jaktradio, men ändå föredrar en dis-
play, har en kandidat i denna Zodiac-radio. Ljudet är väldigt ljust utan 
att vara ”burkigt” och mikrofonen är utmärkt och okänslig för om du 
håller munnen lite vid sidan av.

Vår testradio har inte standardkontakt, men när du läser detta så har 
modellen standardkontakt och är dessutom gul till färgen. Den håller 
IP54-klass och klarar rejält med regn. Batteriet är av litiumjontyp på 
hela 1 800 mAh och klarar flera jaktdagar. En bordsladdare följer med 
och laddar batteriet på två timmar.

Radion väger 250 gram med batteri. Garantitiden är två år.

Vad är 
egentligen 

en bra 
jaktradio? 
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c o m m a s T e r  c m 1 5 4 4
l Commaster CM1544 är en synnerligen liten och 
enkel jaktradio som sänder på 155 MHz. Radion har 
fem av de sju jaktfrekvenserna inlagda och totalt 16 
kanalplatser.

Två pilottonsfrekvenser finns förprogrammerade och 
dessa är 67,0 (kanalplats 6-10) samt 88,5 (kanalplats 
11-15). På den 16e kanalplatsen går radion i skan-
ningsläge, fiffigt på en sådan här enkel radio.

Radion sänder enbart på 5 watt och det lilla batteriet 
på 1 200 mAh gör att du måste ladda något oftare 
än storebror CM1570. Om ingen aktivitet sker på vald 
kanal går CM1544 ner i batterisparläge efter fem se-
kunder. 

En manlig (eller kvinnlig) röst bekräftar vald kanal. 
Brusspärren är automatisk och med monitorknappen 

kontrollerar du om kanalen är ledig. 
Testradion har ingen standardkontakt, 

men Commaster kommer att leverera en 
adapter med radion under 2009 till vilken 
de flesta öronmusslor kommer att passa.

Radion är en trevlig och synnerligen en-
kel liten bekantskap som endast väger 235 
gram med batteri. Ljudet i högtalaren är 
något ljust men bra ändå. Liksom på store-
bror CM70 är mikrofonen bra, men känslig 
för var du har munnen när du pratar. Lite vid 
sidan om och ljudet försämras märkbart i 
mottagande apparat.

Radion är IP54-klassad, har en bra bruksanvisning 
på svenska och fem års utbytesgaranti.

h u n T e r  F 1  1 5 5 / 3 1  m h Z
l Hunter F1 är en liten jaktradio som innehåller 
det mesta du som jägare kan önska. Ändå är 
den väldigt lätt att använda. Visserligen saknas 
direktvalsknappar beträffande pilotton, effekt 
och skanning på fronten, men dessa menyer är 
ändå lätta att komma åt och ställa in.

Radion hanterar kanalskanning, pilottoner 
och pilotonsskanning. Vidare finns röststyrning, 
valbar effekt mellan 1,5-5 watt, (1,5-4 watt på 
31 MHz-modellen), whispering-mode (visknings-
läge), talförvrängning (scrambling), ställbar brus-
spärr, tangenttoner samt knapplås.

Manualen är på svenska och är enkel och 
lättfattlig. Ljudet i högtalaren är något ljust men 
ändå klart hörbart. Mikrofonen fungerar utmärkt 
och är mindre känslig för radions placering mot 
munnen. Apparaten har en mycket bra modula-
tion (talkvalitet) vid sändning.

Kanalvredet sitter bredvid strömbrytaren/
volymratten på toppen och är gränslös. Radion 

levereras med samtliga sju jaktkanaler och dessutom de 
tolv hundpejlfrekvenserna på 152 MHz-bandet. Radion har 
även funktion för repeateranvändning mot en bassändare 
som finns som tillbehör.

F1an är IPX5-klassad och väger 215 gram. Litiumjon-
batteriet är på 1 800 mAh och räcker till flera dagars jakt. 
Bordsladdaren laddar batteriet på 2-3 timmar. Normark 
Scandinavia utlovar hela fem års utbytesgaranti på F1.

h i l l m a n  1 5 5
l Hillmans 155 MHz jaktradio är svart och mycket besläktad 
med Commasters radio 1570. Utseendemässigt och me-
nymässigt är det inga skillnader. Knapparna ser lite olika ut 
men i övrigt är de nästan identiska.

Radion är enkel att förstå sig på och har de nödvändigaste 
funktionerna plus ett par onödiga. 

Ljud vid knappbyte och tonselektiv ser jag inte som an-
vändbara vid jakt.

I övrigt finns knapplås, ställbar uteffekt, justering av brus-
spärr och röststyrning.

På vår Hillman fungerade inkoppling av pilottoner på 
samma sätt som på Commastern, vilket vi tidigare ansett 
vara bökigt. Bruksanvisningen som var omgjord till svenska 
stämde inte helt med den engelska och här hade tangent-
funktionerna kastats om. Här saknas även uppgifter om ra-

dions prestanda. Lite finns dock att läsa på kartongen.
Radion har IP-klassning 65 och har de militära klass-

ningarna MIL810F samt MIL819F stämplat på kartongen 
och på bruksanvisningen.

Uteffekten är ställbar i två lägen mellan 1 och 5 watt. 
Vår radio har 99 kanalplatser men har försetts med fyra 
jaktkanaler. Se till att ni får alla sju jaktkanaler när ni be-
ställer radion. Litiumjonbatteriet är rejält och är på 2 000 
mAh, vilket borde räcka för de flesta.

Batteriet laddas på en timme med den medföljande 
snabbladdaren. Radion väger 340 gram med batteri och 
tillhör de tyngre i testet. Ljudet är helt okej och mikrofonen 
verkar vara av god kvalitet. Den är inte heller så känslig för 
var på radions front du pratar.

Hillman 155 har tre års garanti.

h u n T e r  m  1 5 5 / 3 1
l En helt ny radio inför jaktsäsongen 2009 är Hunter M 155/31 
som ersätter den välprövade testvinnaren MK-16/24. Hunter M är 

större i formatet än systerapparaten F1 och har något färre 
funktioner. Ändå finns det mesta att önska utan att ge av-
kall på enkelhet och prestanda.

Radion har två effektlägen: 1,5-5 watt (1-4 watt 31 MHz) 
som justeras inne i menyn. De enda snabbtangenterna 
som finns förutom sändningsknappen är monitor, display-
belysning och tangentlås.

Inne i menyn nås funktioner som skanningsfunktion, 
ställbar brusspärr, effekt, och pilottoner. Mer än så behövs 
inte på en jaktradio. Gummilocket till tillbehörsuttaget är 
delbart och skyddar ena uttaget om endast en enkel hör-
snäcka används på andra utgången.

Du kan enkelt ta bort oönskade kanaler från skannings-
listan. Lika enkelt är det att ställa in pilottoner. Display-
en är stor med tydliga siffror. Litiumjonbatteriet är på  
1 700 mAh och räcker för minst två jaktdagar på en ladd-
ning. Laddaren fyller batteriet på knappt två timmar.

Ljudet i högtalaren är bra och mikrofonen ger en bra 
modulation och är inte så känslig för munnens place-
ring. Radion är IP54-klassad och väger 305 gram.

155an har samtliga sju jaktkanaler plus kanaler för 
Hunters eget repeatersystem. Dessutom finns, liksom 
på F1, hundpejlfrekvenserna på 152 MHz inlagda.

Garantitiden är mycket generös, hela fem års utby-
tesgaranti. 

c o m m a s T e r  c m 7 0
l Commaster CM70 finns att få i alla frekvenser tillåtna 
för jakt, det vill säga 155 MHz, 69 MHz samt 31 MHz. För 
att särskilja frekvenserna åt heter radion 1570, 6970 och 
3170.

Radion är robust och är IP65-klassad. Den tillhör inte 
de minsta men kompenserar detta med utmärkt bat-
teriprestanda, klart ljud med bra modulation och lång 
räckvidd, även med kort antenn. Men det krävs att du 
håller munnen mitt för det lilla mikhålet, annars 
blir modulationen betydligt sämre.

Radion levereras med ett 2 100 mAh litium-
polymerbatteri, men det finns ett extra stort 
batteri på 3 100 mAh som gör att radion klarar 
många dagar i skogen utan laddning. Batteriet 
laddas av en bordsladdare på 2,5 timmar.

Menysystemet är enkelt och logiskt och här 
finns möjlighet att justera brusspärr, effekt och 
röststyrning. 

Liksom på Hillmanradion (dessa är väldigt 
nära besläktade) känns det onödigt med fines-
ser som knapptoner och olika tonselektiv. Pilot-
tonerna är 38 stycken plus tretton ytterligare 
som kan ställas in. Liksom på Hillman så måste 
CM70 stängas av innan pilottonerna kan ställas in. Håll in 

a l B e c o m  P r o - F i g h T e r  V 3  1 5 5
l Albecom Pro-Fighter V3 155 har i princip samma 
menysystem som Pro-Kom men kan lite mer och har en 
annan knappuppsättning. Men kanalerna ligger i banker 
på samma sätt som i Pro-Kom. I första banken ligger de 
sju frekvenserna öppna medan bank två innehåller både 
öppna kanaler samt kanaler med fasta pilottoner. Bank 
tre och fyra behövs inte för jakt.

I menyn finns inställning av brusspärr, anrops-ID 
(DTMF-ton) denna är emellertid inte aktiverad och be-
hövs heller inte vid jakt. Vidare finner vi i menyn inställ-
ningar för tangentton, kanalskanning med prio-funktion, 
storlek på siffrorna i displayen, kontrast, lösenord, 
sändingsspärr, talstyrning (vox), tonselektiv (ej aktiverat) 

samt en kloningsfunktion. Den senare används för att kopiera kana-
ler och annan data från en apparat till en annan.

Litiumjonbatteriet är på 1 700 mAh och laddas fullt i bordslad-
daren på 2-3 timmar. Sändningseffekten ställs i två steg mellan 
2-5 watt. Även denna radio är IP65-klassad och har metallchassi. 
Pro-Fighter har automatisk batterisparfunktion, batteriindikator, och 
väger 285 gram med batteriet. Ljudet i högtalaren är liksom på Pro-
Kom ljust och något metalliskt. Mikrofonen är utmärkt och ger en 
ren och bra modulation i mottagarapparater oavsett hur du håller 
radion mot munnen.

Bra bruksanvisning på svenska och tre års garanti.
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två tangenter och slå på radion, så kommer du åt pro- 
grammeringsläget. På vår modell måste tonerna ställas 
separat för sändning och mottagning, men Commaster 
Radio har lovat att förenkla detta under 2009.

Skanningsfunktionen når du snabbt med en knapp på 
fronten.

Effekten ställs i två steg mellan 1-5 watt (3170, 1-4 watt). 
Commaster har en synnerligen generös garanti, hela fem års 
utbytesgaranti.

Antalet kanalplatser i radion är 99 och samtliga sju jakt-
frekvenser finns inlagda. Radion levereras med transportväs-
ka. Bruksanvisningen är på svenska och lättbegriplig.

FEM Års 
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g e n Z o  r o y a l  i s 1 5 5 / i s 3 1
l Genzo Royal finns i två versioner. Båda är identiska med un-
dantag av att den ena arbetar på 155 MHZ medan den andra 
sänder på 31 MHz. 31ans effekt kan ställas i två steg mellan 
1-4 watt, medan du väljer mellan 0,5-5 watt i tre steg med 2,5 
watt som mellanläge på 155-radion.

IS155 har samtliga sju jaktfrekvenser + de tolv hundpejlfrek-
venserna på 152 MHz-bandet. IS31 har 24 kanaler på 31 MHz-
bandet. Radion är väldigt lätt att förstå sig på med sina tydliga 
symboler på fronten.

Här finns funktioner som skanning, whispering-mode, tan-
gentlås, pilottonsprogrammering, ställbar brusspärr och jus-
terbar batterisparfunktion. Liksom de flesta jaktradiomodeller 
varnar även denna för låg batterispänning. Knapptonsfunktionen 

kan lätt tystas.
Batteriet är stort med sina 2 100 mAh och räcker 

under flera jaktdagar på en laddning. Den medföljande 
bordsladdaren har inte riktigt samma kapacitet som 
sina konkurrenter. Den laddar ett tomt batteri på fem 
timmar.

Genzo Royal är inte den lättaste radion, den väger 
340 gram med batteriet. Mikrofonen är väldigt bra och 
har en bra modulation även om radion inte hålls exakt i 
position. Högtalaren ger ett lite ljust och tunt ljud.

Minus för tillbehörsuttaget som täcks av en platta 
med två skruvar. En lätt avtagbar gummitätning hade 
varit att föredra. Radion har, liksom de flesta andra, 
klassats till IP65 och har tre års garanti.

Laddas 

PÅ EN 
tiMME

l a F a y e T T e  d c  m i c r o  5 
l Lafayettes nya Micro 5 är en trevlig bekantskap 
med ett smidigt format och stor display. Radion har en 
mängd funktioner, men saknar blåtand och röststyr-
ning, vilket inte alls är nödvändigt. De som använt Mi-
cro 4 känner igen menysystemet med den skillnaden 
att Micro 5 har fått två snabbvalstangenter på fronten.

Det tar lite tid för den ovane att komma in i hante-
ringen då menysystemet skiljer sig markant från andra 
märken på radiomarknaden.

Bland finesserna märks, skanning 
av såväl kanaler som pilottoner, nöd-
alarm, talkompressor, viskningsfunk-
tion (mikrofonkänslighet), scrambling 
(talförvrängning), batterispar, automa-
tiskt knapplås, batterivarning, björn-
larm, justerbar brusspärr med mera.

Effekten ställs i tre steg mellan 1 och 
5 watt. Ljudet i högtalaren är mycket 
bra och mikrofonen ger ren och klar 
modulation och är heller inte känslig för 
munnens placering mot radion. Mik-
rofonkänsligheten (viskningsläget) kan 
ställas i tre steg och det märks en klar 
skillnad mellan inställningsvärdena.

Drifttiden är rejäl och räcker flera fulla jaktdagar be-
roende på hur radion används. Lafayette själva anger 
en ren standbytid på upp till 150 timmar.

Talkompressorn används vid kommunikation över 
långa avstånd, men för att detta ska fungera fullt ut 
bör även mottagande apparat vara utrustad med den 
funktionen. Som IP68-klassad bör radion vara den 
mest vatten- och dammtäta av alla i detta test.
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l e V e r a n T ö r e r :

Zodiac Tele & Radio 
Flygfältsgatan 15 
128 30 Skarpnäck
Tel. 08-556 156 90 
www.zodiac.se

Commaster Radio AB 
Ostmästargränd 10 
120 40 Årsta
Tel. 08-508 600 30 
www.commaster.se

Lafayette Radio 
Artillerigatan 25 
415 03 Göteborg
Tel. 031-84 04 30 
www.lafayette.se

Albecom Sweden AB 
Stationshuset 
Kolhusgatan 1 
597 30 Åtvidaberg
Tel. 0120-248 20 
www.albecom.se

(Hunter)
Normark Scandinavia AB 
Västra industrigatan 14 
782 22 Malung
Tel 0280-125 65 
www.normark.se

(Hillman)
Jaktmarken 
Box 105 
517 23 Bollebygd
Tel. 033-28 96 95 
www.jaktmarken.com

(Icom)
Swedish Radio Supply AB 
Box 208 
651 06 Karlstad
Tel. 054-67 05 00 
www.icom.nu

(Genzo)
Hylte Lantmän 
Hantverksgatan 15 
314 34 Hyltebruk
Tel. 0345-172 00 
www.hylte-lantman.com

i c o m  P r o h u n T  B a s i c
l Icom Prohunt Basic är en rykande färsk nyhet som prestandamässigt 
hamnar mellan Icoms övriga två modeller. Den är enklare än F34an men har 
ändå display och lite mer möjligheter än Light-modellen.

Prohunt Basic har försetts med kanalväljare på fronten i stället för kanal-
vred på ovansidan. Tack vare detta har man även kunnat lägga in kanalplat-
ser med fasta pilottoner från 67,0-118, 8. Naturligtvis finns samtliga tillåtna 
sju frekvenser inlagda och effekten ställs i tre steg mellan 1-5 watt med en 
av frontknapparna – enkelt och bra. Intill sitter tangenten för knapplås.

Den röda funktionsknappen känner vi också igen från storebror F34, men 
här har den enbart funktionen att starta och stoppa kanalskanning. 
Inne i menyn finns bara två justeringar att göra: du kan välja att ha 
knappljud av eller på samt manuellt justera brusspärren.

Ratten för av/på samt volym är trögare än på sina syskonap-
parater, vilket gör att önskad volym inte ändras ofrivilligt. Ljudet i 
högtalaren är utan anmärkning, men mikrofonen är lite känslig för 
hur du håller apparaten i förhållande till munnen.

Batteriet är på 2 000 mAh och räcker under flera jaktdagar. Ett 
tomt batteri laddas på två timmar.

Prohunt Basic är IP54-klassad och tål därmed busväder utan 
problem. Radion väger 320 gram med antenn och batteri. Den 

här radion är i princip lika enkel att använda som lillebror Light, 
men har ett par nyttiga funktioner ytterligare samt att displayen 
underlättar användandet. Förmodligen en radio som kommer att 

tilltala många hugade jaktradiospekulanter. Garantitiden är satt till generösa 
fem år.

i c o m  P r o h u n T  l i g h T
l Icom Prohunt Light är en skalad variant av sto-
rebror F34. Radion har endast basfunktioner som 
enkelt kan användas.

Radion sänder enbart på 5 watt. Modellen har 
sju frekvenser inprogrammerade och dessa upp-
repas en gång med pilottonen 67,0 som inte kan 
ändras av användaren.

Prohunt Light har samma kanalvred som F34an 
och därmed samma begränsningar sett till antalet 
kanaler. Radion kan hantera skanning och genom 
ett knapptryck ovanför sändartangenten skannar 
radion igenom de sju kanalerna.

Ljudet i högtalaren är ganska rent och klart och 
mikrofonen ger en ren modulation, men den är lite 
känslig för var du håller munnen. Detta är en appa-
rat för den som vill ha en riktigt enkel och lätthan-
terlig radio. Litiumjonbatteriet är på 2 000 mAh och 

klarar minst två dagar i skogen (18 timmar, 
enligt tillverkaren) under normal användning.

Ett kanalschema finns fastklistrad på fron-
ten. Prohunt Light väger 317 gram och leve-
reras med bordsladdare som laddar ett tomt 
batteri på två timmar. Radion har en bra 
svensk manual samt fem års garanti.

a l B e c o m  P r o - K o m  1 5 5
l Albecoms jaktradio Pro-Kom 155 har ett lite annor-
lunda kanalupplägg i olika banker. Nöjer du dig med att 
använda de sju frekvenserna öppet, så märks detta inte. 
Men det är när du vill använda pilottoner eller de norska 
frekvenserna, som du måste gå in och byta bank.

Radion har även de marina kanalerna inlagda, men 
du kan inte sända på de frekvenserna.

Du kan välja effekt i två steg mellan 1-5 watt. Vidare 
kan radion skanna efter kanaler eller pilottoner, den 
har knapplås, anrops-ID (DTMF-toner), tangentton och 
talstyrning (vox). Du kan också lösenordsskydda radion 
mot otillåten användning.

Den här modellen kräver att du läser i manualen som 
för övrigt är utmärkt skriven och är på svenska. 

Batteriet är på 1 700 mAh och laddas fullt med 
bordsladdaren på cirka två timmar. Radion har 
även automatisk batterisparfunktion. Pro-Kom 
väger 296 gram med batteriet. Den är IP65-
klassad och har ett chassi i metall. Ljudet är 
ljust med lite av en metallisk klang, men fullt 
hörbart. Brusspärren är automatisk och kan 
inte ändras.

Mikrofonen ger en bra modulation och är 
inte så känslig för hur radion hålls i förhållande 
till munnen.

Den här radion gör sitt jobb och har en del 
fi- finesser, dock utan att sticka ut. Tre års 

garanti ger en bra köptrygghet.

i c o m  F 3 4 
l Jaktradion Icom F34 har hängt med några år nu och har av många 
ansetts som den bästa jaktradion. Och det här är en riktigt bra radio, det 
har våra tester visat förut och det finns ingen anledning att ändra på den 
uppfattningen. 

Kanalvredet medger 16 kanalplatser, men radion i sig har plats för 256 
kanaler. Dessa kanaler återfinns i 16 banker om 16 kanaler vardera. Det 
går att komma åt bankerna med funktionsknapparna.

Det är lätt att hitta alla menyer och inga svårigheter att ställa in önska-
de värden och funktioner. Radion har whisper-mode, pilottoner, scram-
bling, skanning, knapplås, ställbar uteffekt i tre steg mellan 1-5 watt, 
batterisparläge, batterivarning, inställning av brusspärr och automatisk 
brusspärr. F34an har även en snabbknapp som kan programmeras för 
valbara funktioner.

Mindre användbara funktioner är knappton och termometer. Radion finns oftast i 
jackans fickor och då visar den inte korrekt utetemperatur.

F34ans högtalare ger ett bra ljud och mikrofonen fungerar bättre än på systerappa-
raterna. Den ger en ren modulation som i stort sett är oförändrad oavsett hur du håller 
radiofronten i förhållande till munnen.

Batteriet är på 2 000 mAh och räcker mer än väl. Men använder du blåtand förkor-
tas drifttiden avsevärt och batteriet bör laddas fullt inför varje jaktdag. Blåtandssyste-
met fungerade utan anmärkning. 

Det gick lätt att para ihop radion med ett par Peltor Tactical blåtandslurar. Men för 
att få bra ljud via talbommen på kåporna krävs att mikrofonen vidrör läpparna annars 
blir modulationen (talkvaliteten) dålig.

Icom F34 är IP65-klassad och väger 324 gram med blåtandskort och batteri.
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Uppgivna värden i tabellen är tillverkarnas egna uppgifter.

ModeLL: Zodiac  Zodiac  Zodiac Hunter F1 Hunter M Lafayette Hillman Genzo Commaster  Commaster  Albecom  Albecom Icom Icom Icom
 Team Pro easy Hunt    dC Micro 5  Royal CM70 CM1544 Pro-Fighter Pro-Kom F34 Prohunt Prohunt
              Basic Light

Frekvens 155/31 155 155 155/31 155/31 155/31 155 155/31 155/31 155 155 155 155 155 155

IP-klassning IP65 IP54 IP54 IPX5 IP54 IP68 IP65 IP65 IP65 IP54 IP65 IP65 IP65 IP54 IP54

Antal inlagda kanaler 7/24 7 7 7/24 7/24 7/24 7 7/24 7/24 5 7 7 7 7 4

Antal kanalplatser 255 15 256 199 256 40 99 99 99 16 256 256 16 128 16

Uteffekt 1-5 watt 1 och 5 watt 1-5 watt 1,5-5 watt 1,5-5 watt 1 och 5 watt 1 och 5 watt 0,5-5 watt 1-5 watt 5 watt 2-5 watt 1-5 watt 1-5 watt 1-5 watt 5 watt

Pilottoner Just 39 st Just 38 st Just 51 st Just 38 st Just 38 st Just 39 st Just 52 st Just 38 st Just 51 st Fast 2 st Fast 47 st Fast 38 st Just 38 st Just 38 st Fast 1 st

Batterikapacitet 1800 mAh 1800 mAh 2100 mAh 1800 mAh 1700 mAh Ej angett 2000 mAh 2100 mAh 2100 mAh 1200 mAh 1700 mAh 1700 mAh 2000 mAh 2000 mAh 2000 mAh

drifttid >16 tim >21 tim >19 tim >18 tim >15 tim >19 tim Uppgift saknas >19 tim >19 tim >12 tim >19 tim >19 tim >16 tim >16 tim >18 tim

drifttid med blåtand – – >15 tim – – – – – – – – – >11 tim – –

Laddtid 2 tim 2 tim 2 tim 2,5 tim 2 tim 4 tim 2 tim 5 tim 2,5 tim 2,5 tim 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim

Talstyrning (vox) Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej

Talförvrängning (scrambl) Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej

Viskningsläge (whisper) Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej

Högtalarljud Bra Bra Bra Bra Bra Utmärkt Utmärkt Bra Utmärkt Bra Bra Bra Bra Bra Bra

Talkvalitet (modulation) Utmärkt Utmärkt Bra Utmärkt Utmärkt Utmärkt Utmärkt Utmärkt Bra Bra Utmärkt Bra Utmärkt Bra Bra

Skanning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Justerbar brusspärr Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej

Garantitid 3 år 2 år 3 år 5 år 5 år 3 år 3 år 3 år 5 år 5 år 3 år 3 år 5 år 5 år 5 år

Vikt 250 gram 250 gram 340 gram 215 gram 305 gram 240 gram 340 gram 340 gram 400 gram 235 gram 285 gram 296 gram 324 gram 320 gram 317 gram

PRIS Ca 3 300 kr Ca 2 000 kr Ca 4 000 kr Ca 3 300 kr Ca 2 500 kr ej fastställt Ca 2 000 kr Ca 2 000 kr Ca 2 700 kr Ca 1 995 kr Ca 3 000 kr Ca 2 000 kr Ca 3 300 kr Ca 2 500 kr Ca 2 500 kr

H HBäst i test Bäst i test
BT 160
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Vilken är då den bästa jaktradion? Ja, det beror på 
vilka kriterier som ska rankas högst.

Är den enklaste, minsta och lättaste jaktradion den som bör 
få högst omdöme är nog vinnaren Zodiacs Easy Hunt. Det 
hade kunnat vara Commaster CM1544, men kanaluppläg-
get och brist på display gör att det blir svårt att ha valbara 
pilottoner. Att den endast sänder på 5 watt är i mina ögon 
en brist. Den saknar dessutom två frekvenser. I synnerhet 
kanal 6 hade varit bra att ha. Dessutom måste du använda 
en adapter för att få standardkontakt till vanliga öronsnäckor. 
Easy Hunt är nästan lika enkel att använda och har också 
en display som visar kanal och effekt. Effekten kan justeras 
och du kan lätt välja bland 38 olika pilottoner. Den är liten i 
formatet och väger endast 250 gram. Den är också extremt 
strömsnål och kommer att ha standardkontakt.       därför 
är Zodiac Easy Hunt vinnaren bland de enklaste ap-
paraterna.

  Men sätts större värde på finesser, batterikapaci-
tet i kombination med format och vikt, då är Lafayette 
Micro 5 vinnaren. Radion har i princip allt utom röststyr-
ning och blåtand. Den kan förvisso hos en del upplevas som 
något krånglig att programmera innan närmare bekantskap 
med menysystemet gjorts. Radion har lång drifttid, bra räck-
vidd, en utmärkt mikrofon, bra ljud och är oerhört liten och 
smidig. Dessutom har den högst IP-klassning av alla, IP68.

Men jag vill påpeka att skillnaderna mellan apparaterna är 
relativt små utifrån de kriterier som vi har baserat testet på. 
Vinnarna står absolut inte i en klass för sig. Ett mer omfat-
tande test i tuffa förhållanden och under en längre period 
hade kanske tydliggjort skillnaderna. 

Samtliga modeller är IP-klassade, alla har fullt tillräcklig 
räckvidd, bra eller utmärkt modulation och hörbarhet. Några 
har dessutom hela fem års utbytesgaranti, vilket Lafayette 
Micro 5 inte har. Detta gör att de andra modellerna knappar 
in på Lafayettes försprång.
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VI har Inte gjort någon omfat-
tande räckviddstest på etablerade 
radiomodeller, vi har dock prö-
vat räckvidden på de helt nya. 
Rent generellt vill vi påstå att 
det i dag inte finns några dåliga 
jaktradioapparater av de kända 
märkena på marknaden. Alla 
uppfyller grundkraven när det 
gäller prestanda och tålighet mot 
vatten, damm och stötar.

Färg, storlek, knapparnas pla-
cering och vad som ingår i paketet 
är ofta det som styr vid köp av en 
modern jaktradio. I dag levereras 
155 MHz-apparaterna med sju 
frekvenser/kanaler inlagda. 

Några skillnader i bedömning-
en av 155 MHz och 31 MHz har 
vi inte gjort då apparaterna är 
identiska och bara skiljer sig åt 
genom frekvens och antal kanaler 
i radion.

Något som påverkar ljudkva-
litet och hörbarhet i etern är hög-
talaren och dess ljudåtergivning, 
men ännu viktigare är hur du som 
sänder håller radion i förhållande 
till munnen. Leta reda på det lilla 
hålet intill högtalaren och prova 
dig fram till var du får bäst modu-
lation (talkvalitet) i mottagande 
apparater. Många håller radions 
högtalare rakt framför munnen, 
men vårt test visar att i vissa fall 
gäller det att tala rakt in i mik-
hålet då mikrofonen är väldigt 
känslig på en del apparater. 

Tänk också på att regn kan 
påverka modulationen. En regn-
droppe i mikrofonhålet på fronten 
gör att dina jaktkamrater kom-
mer att höra dig väldigt dåligt och 
i värsta fall inte alls. Skulle det 
hända, så pröva att blåsa rent i 
hålet så brukar det lösa sig.

något som VI anser vara vik-
tigt att lätt kunna justera, och 
som regelbundet bör justeras av 

användaren, är sändareffekten. 
Speciellt gäller detta på 155 MHz 
och på kanal 1 och 2 eftersom det 
finns många äldre apparater på 
marknaden som endast har dessa 
frekvenser. 

På många håll upplevs det näs-
tan omöjligt att använda dessa 
frekvenser då det är trångt om 
utrymmet. Många jaktlag stör 
varandra och når inte fram med 
viktig information.

här kommer nästa viktiga egen-
skap in – att lätt kunna ställa in 
en pilotton. Med pilottoner kring-
går man problemet till viss del. 
Det finns fortfarande trafik på 
kanalen, men ni hör inga andra 
än era egna jaktkamrater. Fast 
då rekommenderas att man an-
vänder andra pilottoner än de 
vanliga 67,0 och 74,4, vilka är 
mycket vanligt förekommande.

Några modeller har whispe-
ring-mode och detta kan vara 
en användbar funktion i ett 
läge där kommunikation måste 
ske extremt tyst. I själva verket 
handlar det om att mikrofonens 
känslighet ökas så att mottagaren 
uppfattar vad som sägs.

sedan följer funktIoner som 
skanning, pilottonsskanning, 
vox (talstyrning), batterisparläge, 
brusspärr och en hel del till. 

Många är funktioner som du 
sannolikt aldrig kommer att be-
höva. Men här har du kunnat läsa 
vad vi tycker om varje apparat 
och vi vill påpeka att vår uppfatt-
ning inte nödvändigtvis behöver 
sammanfalla med din. Vi är alla 
olika och har varierande krav och 
önskemål på hur en jaktradio ska 
se ut och fungera.

Vi har dessutom valt att INTE 
poängsätta modellerna då detta 
kan misstolkas.

Så gjordeS teSten
när vi testat apparaterna har vi satt upp några viktiga punkter 
som nog får anses vara förutsättningarna för en bra jaktradio. 
Vi har först bedömt radions användarvänlighet, där vi använ-
der radion och försöker justera effekt, brusspärr, pilotton och 
andra inställningar utan att läsa bruksanvisningen. därefter 
har vi läst manualerna och bedömt deras utformning. I de fall 
där radion är så ny att det ännu inte finns en ordentlig bruks-
anvisning, har vi tagit hänsyn till detta i vår bedömning. detta 
är inget laboratorietest utan en högst subjektiv bedömning.

TillBEHöRsuTTagET på 
Commaster 1544 är inte 

av standardtyp utan kom-
mer att levereras med 

en adapter för att passa 
vanliga öronmusslor och 

rockslagsmikrofoner.

u

T e s T V i n n a r n a

H

H

HuNTERs jaktradio M 
har delat gummiskyd-
det för tillbehörsut-
taget så att ena hålet är 
tätt även om en enkel 
kontakt ansluts i det 
andra, mycket fiffigt.


