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POLITITING & TANG
AV: Stig Gaustad

Har du forslag til utstyr som bedrer livet som politi?
Send oss en mail på redaktor@pf.no

SPOTTER 60 MED TRIPOD:

MITT I BLINKEN TIL

SKARPSKYTTEREN

O

ptikken på denne «spotteren» er fra Cassidian-Optronics (Hensoldt) som TINEX representerer i Norge. For
personell med bakgrunn Forsvaret eller politiet, er
tilsvarende produkter kanskje mest kjent under navnet
Zeiss eller Hensoldt. Dette er utstyr av høy funksjonalitet og kvalitet spesielt laget for forsvar og politi.
Det forventes å være robust og vil formentlig ha lang levetid før det
må skiftes ut.
Produktet gir et meget bra helhetsinntrykk. Solid og praktisk emballering, selve huset er gummiert, solide deksler på linser, passe store
hjul for betjening av både fokus og lysstyrke på retikkelen. Kikkerten
forstørrer fra 20-60 ganger og har stor lysåpning på hele 72 mm.
Brukstemperatur er satt fra minus 40 til pluss 63. Den passer nok
best for «spesialisert tjeneste», som for eksempel skarpskyttere,
men også under sivil spanings- og observasjonstjeneste. Spotteren
er klargjort for inntil fem «rails», for montering av alt fra kamera til
lysforsterkningsutstyr. Her er det mange muligheter.
Første del av «testingen» ble gjort under revejakt i krevende lysforhold. Spotteren besto med glans.
Utover dette fikk jeg god bistand til testing av kolleger med skarpskytterkompetanse. Testperioden ble noe kort til at det kan konkluderes
for sterkt, men jeg vil anbefale alle som skal kjøpe spotter å se på/
teste ut denne før de bestemmer seg for noe annet.

KAN BLI BEDRE
Pris. Litt kostbar.
Anvendelighet for politiet. Litt
snevert bruksområde.

DERFOR ER DEN BRA
Vekt. Både spotteren og den
lille tripoden som følger med er
svært lett, kun 1600 gram.
Størrelse. Andre tilsvarende
spottere er betraktelig større.
Mildot-retrikkelet gjør det lett
for en spotter i skarpskyttertjeneste å veilede skytter inn på
målet.
Gode muligheter for å supplere
med lysforsterkningsutstyr, m.m.
på rails.

UTLÅNT AV: WWW.TINEX.NO

