UTRUSTN NGSREDAKTI ON EN, JAKTMA RKER OCH FISKEVATTEN,
Bergendorffsgatan 58, 652 24 Karlstad, fax: 054-775 25 99,
.l0,
e-post: stefan@nyttan.se
tetefon: 054-775 25

tuffiffi

I

,tc

KYLSKAPSKALLT

I RU I#STTfu4 PIR,ATU

RI

4. KUL ASK

L.

VICTORTNOX
NEW HUNTING

Ammunitionsasken från Plano finns i tre varianter
beroende på patronernas storlek. Ett smidi$t och

Den här nya mångsidiga kniven representerar det samarbete
Victorinox haft med jägare under flera årtionden. Den har
funktioner som såg, korkskruv och knivblad, vilket gör den till

säkert sätt att förvara ammunitionen till och
från skjutbanan el ler jakten.
Pris: Från ca 69

ett perfekt redskap på utflykten eller under jakten. Handtaget
är ergonomiskt utformat och ger ett fast grepp. Snodden gör
kniven lätt att hitta och dra ur fickan.
Pris: Ca 660 kr. Mer info: www.victorinox.com

kr.

Mer info: www.normark.se

5.

DUBBELSTUDSARE

Lincoln Express beskrivs som ett kort, smidigt och komplett

2.

BELYST STORSÄLJARE

Burris Fullfield har sålts i över en halv miljon exemplar och finns
nu också belyst i modellen E1 i 3-9x40. Det är ett entums all-

roundsikte med riktmedlet i andra bildplanet och uppgraderade
justeringsrattar samt rejält mönstrad zoomring. Tuben är kvävgasfylld och gord av hårdanodiserat flygplansaluminlum. Tio års
garanti på optiken och två år på elektroniken.

vapen för alla typer av jakt. Ordinarie pipset är kaliber 8x57
IRS x2 och de två extra pipseten är 2O/76-20/76 respektive

2O/76-8x57 lRS. Vapnet säljs alltså endast som paket med
tre pipset och då ingår även en extra framstock och en praktisk
koffert. Vikt ca 2,8 kg.
Pris: Ca 38 950

kr.

Mer info: ww.normark.se

Pris: Ca 3 790 kr. Mer info: www.sako.se

6. IÄCC PA EN REM
3.

NU ÄruruU STöRRE

Vi har tidigare tipsat om smarta matlådan Frozzypack med
inbyggd kylfunktion i locket så att maten håller sig kylskåpskall
upp

till sju timmar i rumstemperatur. Nu kommer den i en

ny ver-

sion ,Frozzypack No.2, som rymmer 1-,2liter. Den har även

fått

belastning. Remmarna kommer i ett antal olika

en ny stängning med gångärn i plast med knäppfäste.

varianter och färger.

Pris: Ca 175 kr, Mer info: www.frozzypack.se

Pris: Från ca 339 kr. Mer info: ww.normark.se
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Amerikanska GROWEC tillverkar de här rejäla vapenremmarna med tillhörande fästen. Inga detaljer har lämnats å
slumpen itillverkningen och som ett led idetta ar a
mar och fästen designade för att tåla en extremt hög
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