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Stort test av handkikare

Mellanprissegmentet av optik är ett riktigt getingbo med många produkter att 
välja mellan. Svensk Jakt har under en tid testat handkikare i storleken 8x42. 

E
n skaplig handkikare i 
allroundklassen kan man 
ha stor nytta av. Visst blir 
en allroundkikare något av 
en kompromiss. En stor och 
tung kikare i klassen 8x56 
är naturligtvis bättre till 

vakjakten, och fjällvandraren som 
jagar packvikt föredrar kanske en 
liten 8x25. Men en 8x42 är kanske den 
vettigaste av kompromisser till den 
som bara vill ha en kikare. En kikare 
av skaplig kvalitet i 8x42 brukar ge 
bättre bild i dåligt ljus än billig och 
dålig optik med större ljusöppning.

Vi har tagit med ett antal kikare i 
klassen med en prislapp från dryga 
tusenlappen upp till ett pris på 6 000 
kronor. Med detta pristak föll genast 

flera premiummärken bort vilka hade 
varit självskrivna om vi istället satt 
taket högre. Ett sådant test hade inte 
heller varit relevant eftersom optik 
i högsta grad levererar efter devisen 
att man får vad man betalar för. 

Ett undantag  i detta test
I detta test har vi dock funnit ett 
undantag från regeln eftersom dyrast 
inte alltid är bäst. Vår testvinnare 
Vortex Talon är mer än tusenlappen 

billigare än sin kusin Vortex Viper.
Glädjande är också att man kan 

hitta optik som är skaplig till ganska 
rimliga summor, en överraskning 
som ger riktigt mycket kikare för 
pengarna.

Ett av kriterierna för en bra  kikare 
är att den är vatten- och imtät. 
 Samtliga tillverkare av de testade 
kikarna anger sina produkter som 
vatten- och imtäta och vi har inte 
haft möjlighet att testa motsatsen.

Eftersom vi lånat nya produkter 
till testet som vi också  förväntas 
återlämna i försäljningsbart skick, 
har vi inte vågat oss på något 
vattenbad ande. Numera håller dock 
även billigare optik en bra täthet 
varvid ett täthetsprov inte känns lika »

svEnsk JAkT TEsTAR

”Visst blir en 
 allroundkikare  något 
av en kompromiss.”

TexT och foTo
Mattias lilja
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Delta Forest II 8x42 Kamakura FMC 8x42 Leupold Olympic 8x42 Meopta MeoPro 8x42 Opticron EDX 8x42 Steiner Cobra 8x42 Vortex Talon HD 8x42 Vortex Viper HD 8x42 Yukon Point 8x42 Zeiss Terra ED 8x42

Leverantör Astro Sweden Molfo Gyttorp Classic vapen Astro Sweden Sako Ligthforce Lightforce Skånejakt Astro Sweden

Cirkapris 1 195 kronor 5 795 kronor 4 995 kronor 3 700 kronor 4 995 kronor 3 790 kronor 4 895 kronor 5 995 kronor 1 300 kronor 4 795 kronor

Garanti 5 år 5 år 30 år 10 år 10 år 10 år 30 år 30 år 10 år 2 år

Vikt i gram 710 680 620 709 650 795 775 685 640 720

Synfält 1 000 m i 
meter 149 109 108 121 131 116 120 115 130 125

Närgräns meter 2 1,8 2,3 1,5 1,9 2 2 1,5 1,3 1,6

Skärpa 3 5 4,5 4 4,5 4 5 4 2,5 3,5

Skärpedjup 4,5 3,5 4 4 3,5 4 4 4,5 3,5 4,5

Skymnings
egenskaper 4 3,5 5 3,5 4 4,5 5 4 3,5 4

Skärpeinställning 4 3,5 4 4 3 4,5 4,5 4,5 3,5 2

Ögonmusslor 4 3,5 4 4,5 3 3 4,5 4,5 3 3,5

Bärrem/väska/lins
skydd 3 4 3,5 4 4 3 4 4 3,5 3,5

Totalbetyg 22,5 23 24,5 24 22 23 27 25,5 19,5 21

Kommentar Polsk kikare som impone
rar med hänsyn till priset. 
Skärpan är inte i toppklass 
men i övrigt klarar den 
testet riktigt bra. Störst 
synfält i testet.

Japanskt kikarmärke som 
är välkänt i ornitolog
kretsar. Skarp optik som 
dock är ganska ljussvag 
och med kort skärpedjup. 
Med hänsyn till det höga 
priset är garantitiden 
dåligt tilltagen.

Amerikansk optik som 
levererar riktigt bra, 
särskilt i dåligt ljus. Bra 
garantitid och service i 
Sverige. Modell som är på 
utfasning och därför kan 
hittas till bättre pris än 
angivet cirkapris. Lättaste 
kikaren i testet.

Tjeckisk optik till mellan
pris. Når inte riktigt upp 
till samma höga klass som 
dyrare optik från samma 
tillverkare, men får ändå 
ett skapligt testresultat.

Optik från ett engelskt 
företag som är känt 
bland ornitologer. Bra 
skärpa och klarar övriga 
egenskaper ganska bra. 
Minus för en lite för stor 
och lättrubbad skärpe
inställningsratt.

Tysk optik strax under premi
umklassen. Bra optiskt men 
mindre lyckade ögonmusslor 
som är knöliga att ställa in rätt. 
Lite väl enkla linsskydd och 
billig bärrem.

Mycket duglig kikare från 
amerikanskt företag som 
knap rar marknadsandelar 
inom optiken. Mycket god 
optik som levererar överlägset 
bäst i dåligt ljus av de testade 
kikarna. Störst till formatet 
i testet, men inte tyngst. Ett 
bra köp av kikare med lång 
garantitid.

Underligt nog presterar denna 
dyrare Vortexkikare optiskt 
något sämre än den billigare 
kikaren från Vortex. Kanske 
har prioriteringen av ett nätt 
format medfört avkall på den 
optiska kvaliteten? Bra garanti
tid, men ganska dyr.

Vitrysk kikare som inte riktigt 
når upp i samma klass som 
övriga testade kikare. Sämst 
skärpa i testet och blir fort 
mörk i dåligt ljus. Ganska ge
nerös garantitid med hänsyn 
till priset.

En kikare från tyska Zeiss. Den 
är dock tillverkad i Kina och 
tas inte in i Sverige via den 
ordinarie Zeissimportören. 
Når inte alls upp till sedvanlig 
kvalitet hos tysktillverkade 
kikare från märket. Prislapp
en är också väsentligt lägre. 
Skaplig optiskt, men minus för 
att skärpeinställningsratten är 
extremt lättrubbad samt för  
undermålig garantitid.

 obligatoriskt som förr om åren.
Skärpan har vi testat mot tavlor 

med både färgskalor och mönster 
som växlar mellan vitt och svart. 
Just kontrasten vitt och svart brukar 
ge en bra indikation på en optiks 
upplösning. 

Skärpedjupet har vi testat genom 
att ställa in skärpan på avståndet 100 
meter. Därefter har vi växlat mot  
ett mål på 40 meters håll likaväl som 
på 200 meter utan att ändra inställ-
ningen. 

Generellt klarade de flesta väx-
lingen mellan 100 och 200 meter bra, 
men flera gav ett sämre resultat på 
det kortare hållet.

Tydlig skillnad i skärpa
Egenskaperna i dåligt ljus är viktiga 
för en jägares allroundkikare. 

Detta har vi testat genom att 
 studera en syntesttavla i skymnings-
ljus. 

Sämsta kikaren gav en lika mörk 
bild som den bästa gav mer än 15 

 minuter senare. Det är också en 
tydlig skillnad i skärpa i dåligt ljus 
mellan bättre och sämre optik.

Skärpeinställningen på en kikare 
ska ha ett visst motstånd. En inställ-
ningsratt som ständigt rubbas ur 
ett grundläge när kikaren bärs i rem 
kring halsen blir ett onödigt irrita-
tionsmoment.

 Samtidigt får inte inställnings-
ratten vara alltför trög och den ska 
också kunna användas när man bär 
handskar.

”Skärpe
inställningen 
på en kikare 
ska ha ett 
visst mot
stånd.”
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Samtliga av de testade kikarna har 
ögonmusslor som passar oavsätt om 
man bär glasögon eller inte.

 De kikare som fått högst betyg 
har också ett eller flera mellanlägen 
på musslorna vilket gör att man 
kan ställa dessa efter eget tycke och 
smak. 

Det är till exempel inte ovanligt att 
man i vissa lägen får kondens på lins-
en om ögonmusslan är helt utfälld 
för en icke glasögonbärare.

Betyget för bärrem, väska och 

linsskydd baseras på det samlade 
kvalitets intrycket. En mjuk och 
 neoprenklädd bärrem med bra 
 infästning har fått högre betyg än 
en enklare rem. En rejält vadderad 
och tyst väska har skattats högre än 
plastiga varianter. 

Bättre än väntat
Linsskydd i smidigt men till synes 
hållbart gummimaterial har getts 
högre betyg än plastigare sådana.  

Sammanfattar vi handkikartestet 

så anser vi resultatet bättre än för-
väntat. De bättre kikarna i testet är 
inte i samma klass som marknadens 
premiumkikare, men ger ändå en hel 
del för pengarna. 

Hur väl kikarna står sig i långa 
loppet med hårt brukande i väder och 
vind kan vi naturligtvis inte sia om. 

Men det finns kanske anledning 
att titta extra på de kikare som har 
lite längre garantitid, snarare än att 
köpa en billigare variant som går 
sönder när garantin löpt ut. ‹‹‹


