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Klar vinnare i sikte!
Inför den stundande jakten efter råbock funderar många över  
ny siktesoptik till studsaren. Vi har testat en del av utbudet i det  
dyrare segmentet – och funnit en klar testvinnare.

P
å senare år har den breda 
jägarkåren insett det 
som branschfolket alltid 
sagt – du får den optik du 
betalar för. Få prylar inom 
jakt och skytte har samma 
likhetstecken mellan pris

lapp och kvalitet som just optik. Visst 
finns det undantag, vilket inte minst 

detta test visar, men stora kvalitets
märken är trots allt herre på täppan.

Vi har i detta test valt att testa 
 siktesoptik från dyrare mellanpris
klass till det dyra toppsegmentet. 
Medvetet har vi inte tagit med 
lågprissikten och billigare mellan
prissikten eftersom vi erfarenhets
mässigt lärt oss att en sådan jäm

förelse inte blir rättvis. Siktesoptik 
bör jämföras med konkurrenter på 
samma prisnivå eftersom denna 
också speglar kvalitetsnivån.

Optiktillverkning kräver extrem 
kvalitetskontroll och  noggrannhet 
vilket också är räddningen för de 
europeiska optikföretagen i en 
tid då många företag lägger ut sin 
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”Siktesoptik 
bör jämföras 
med kon
kurrenter  
på samma 
prisnivå 
eftersom 
denna också 
speglar kvali
tetsnivån.”

tillverkning till låglöneländer i Asien. 
Lågpristillverkning av kikarsikten i 
Asien kan i dag inte få fram produkter 
med förstklassig optik, vred med 
exakta klick, bra ergonomi och en 
pålitlighet över tiden. Visst kan man 
tillverka bra optik även i Asien, vilket 
inte minst de dominerande kamera
fabrikanterna visar. Men då pratar 
vi inte längre om lågpristillverkning 
utan seriös kvalitetskontroll.

Högt andrahandsvärde
I vårt test nås högsta placeringarna 
av väl kända märken av europeisk 
tillverkning – precis som vi förväntat 
oss. Dessa stora märken på optik
sidan gör oss sällan besvikna och det 
är sällan det slinker ut en produkt 
som inte är ordentligt testad innan 
den lanseras. 

Toppsegmentet har i stort sett 
bara en nackdel – det höga priset. 

Inträdesbiljetten till optisk topp
kvalitet är hög, men jämfört med 
till exempel elektronik och bilar har 
optik ett högt andrahandsvärde över 
en ganska lång tid.

Inser man efter några år att 
 optiken inte passade ens behov kan 
det vara betydligt lättare att sälja av 
en begagnad produkt från ett välkänt 
märke jämfört med en nästan lika 
bra optik från ett mindre känt märke. 
Det mindre kända märket kan visa 
sig vara svårsålt som begagnat, i varje 
fall om man vill få någorlunda betalt.

Zeiss i topp
Ohotad testvinnare är Zeiss Victory 
V8 1,8–14x50. Det är ett  fantastiskt 
kikarsikte på alla sätt och vis.  Briljant 
optik, bra design, funktionell 
belysning och bra ergonomi kring 
inskjutningsvred etcetera. Siktet har 
egentligen bara två nackdelar – ett 

mycket högt pris och diametern på 
siktestuben.

Swarovski och Kahles presterar 
dagtid lika bra som siktet från Zeiss. 
Alla tre har fantastisk optik, men i 
dåligt ljus drar Zeiss ifrån. Dock är 
ju Zeiss Victory V8 ganska mycket 
dyrare än konkurrenterna och man 
kan fråga sig om den kostnaden är 
motiverad.

Bland de billigare siktena sticker 
Minox ut på ett positivt sätt. Minox 
har riktigt bra optik men tyvärr håller 
inte siktets belysning lika hög klass. 
Den som inte rankar riktmedels
belysning som ett siktes viktigaste 
parameter borde bli riktigt nöjd med 
Minox.

Ensamt i botten
Av de testade siktena är det bara 
ett som utmärker sig negativt när 
det gäller optiken – Delta. Detta 
förvånade oss en smula eftersom 
vi provat andra typer av sikten från 
tillverkaren som presterat riktigt bra. 
Möjligen kan vi ha fått ett måndags
exemplar till testet. 

Bland tillverkarna av lite  enklare 
sikten vet vi också att optisk 
 prestanda mellan olika modeller 
varierar betydligt mer än hos topp
märken.

 Kvalitetskontroll är något som 
är ett signum för premiummärken 
bland optiktillverkare. Man är rädd 
om sitt varumärke och ser till att fel
aktiga produkter inte slinker igenom 
kvalitetskontrollen. Någonstans 
måste kostnaden för denna kontroll 
tas ut och det är  konsumenterna som 
i slutänden får betala.

Cirkapriserna på optiska 
 produkter har stigit i Sverige på 
senare tid. Den dominerande valutan 
i branschen är dollar. Kombinationen 
stark dollarkurs och svag krona har 
medfört ganska stora prishöjningar 
på kikare och kikarsikten. Just nu 
verkar inte priserna gå ner, snarare 
tvärtom. ‹‹‹

När vi testar optik brukar vi använda 
oss av denna tavla på 100 meters 
avstånd. Syntesttavlan visar skärpa, 
färgskalorna visar färgåtergivning 
och den svartvita inskjutningstavlan 
speglar kontrasten i brytningen 
mellan svart och vitt.

Zeiss Victory V8 
1,8–14x50 vinner detta 
test. Det är också testets 
i särklass dyraste sikte.

»
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Sikte Kahles Helia5 
1,6–8x42i

Delta Titanium 
1,5–9x45 IR

Leica Magnus 
1,5–10x42

Leupold VX-6 
2–12x42

Meopta Meostar 
1,7–10x42 RD

Minox ZE5i 
2–10x50

Schmidt&Bender Stratos 
1,5–8x42

Swarovski X6i 
2–12x50

Zeiss Victory V8 
1,8–14x50

Leverantör Lightforce Astro Sweden Morehouse (Danmark) Gyttorp Jakt Classic Vapen Astro Sweden Jaguargruppen Swarovski Nordic Carl Zeiss

Cirkapris i handeln 18 300 kronor 8 000 kronor 18 500 kronor 14 000 kronor 12 500 kronor 7 000 kronor 15 000 kronor 22 500 kronor 27 500 kronor

Garanti 11 år optik, 2 år elektronik 10 år 10 år 30 år 30 år 30 år, krävs registration. 10 år 10 år 10 år

Vikt 538 gram 680 gram 625 gram 509 gram 562 gram 669 gram 596 gram 560 gram 742 gram

Automatisk av
stängning av belysning

Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

Belysning i  
starkt solljus

Bra styrka. Något  
diffus punkt.
 Betyg: 5

Aningen svag belysning.

 Betyg: 3

Stark belysning med väl 
definierad punkt.
 Betyg: 5

Bra belysning. Aningen 
krånglig att ändra.
 Betyg: 4

Stark belysning men  
punkten blöder en aning.
 Betyg: 4

Räcker inte riktigt  
på starkaste läget.
 Betyg: 2

Stark belysning men en aning 
stor belysningspunkt på hög 
förstoring. Betyg: 5

Bra styrka men punkten 
blöder en aning.
 Betyg: 5

Stark belysning men kanske 
en aning liten ljuspunkt för 
drevjakt. Betyg: 5

Belysning  
skymning/vakjakt

Intensiteten går utmärkt att 
ställa ner till nattvak.

 Betyg: 5

Går inte att ställa ner till 
nattvak. Funkar dock i lättare 
skymning.
 Betyg: 2

Utmärkt belysning med väl 
definierad punkt.

 Betyg: 5

Punkten går att ställa ner 
tillräckligt.

 Betyg: 5

Fungerar att ställa ner till 
skymningsjakt, men inte till 
vakjakt mörka nätter.
 Betyg: 3

För stark belysning till 
utpräglat nattvak.

 Betyg: 2

Aningen diffus punkt men 
den går att ställa ner till
räckligt.
 Betyg: 4

Intensiteten går att ställa 
ner för nattjakt men den 
 blödande punkten är en 
aning störande. Betyg: 4

Belysning som enkelt dim
mas ner till önskad styrka.

 Betyg: 5

Optik vid lägsta 
 förstoring

Mycket skarp över  
hela bilden. Rena färger.
 Betyg: 5

Märkbar oskärpa  
i kanterna.
 Betyg: 2

Bra skärpa, färger och  
kontrast.
 Betyg: 5

Ger en aning tubkänsla.  
Viss kantoskärpa.
 Betyg: 3

Viss tubeffekt och 
 kantoskärpa.
 Betyg: 3

Skarp med bra kanter.  
Bra färg och kontrast.
 Betyg: 5

Skarp men viss tubeffekt. 
Känsligt ögonsavstånd.  
För litet riktmedel. Betyg: 3

Bra skärpa färg och kontrast. 

 Betyg: 5

Extremt bra optik på alla sätt.

 Betyg: 5

Optik vid mellersta 
förstoring

Skarp.

 Betyg: 5

Saknar riktigt bett i skärpan.

 Betyg: 3

Mycket skarp och bra färger.

 Betyg: 5

Aningen smal bild. Kunde 
haft bättre bett i skärpan.
 Betyg: 4

Något smal bild men bra färg, 
kontrast och skärpa.
 Betyg: 4

Även i mitten är Minox bra.

 Betyg: 5

Bra skärpa och färger. Rejält 
mycket bättre än på lägsta 
förstoring. Betyg: 5

Optiskt mycket bra.

 Betyg: 5

Inte helt oväntat bra även i 
mitten.
 Betyg: 5

Optik vid högsta  
förstoring

Utmärkt skärpa. Bra färgåter
givning. Betyg: 5

Inte särskilt skarp.
 Betyg: 2

Utmärkt även på högsta 
förstoring. Betyg: 5

Bra men når inte helt i topp 
på skärpan. Betyg: 4

Tappar lite skärpa,  
annars bra. Betyg: 4

Riktigt skarp med bra färg 
och kontrast. Betyg: 5

Presterar riktigt bra.
 Betyg: 5

På högsta förstoring är 
 skärpan på topp. Betyg: 5

Även på högsta förstoring är 
optiken av toppklass. Betyg: 5

Ergonomi förstorings
vred, inskjutning

Bra skyddshuvar men något 
odistinkta klick.
 Betyg: 4

Skyddshuvar i metall. 
 Aningen lättrubbade  vred.
 Betyg: 3

Bra utformning men lätt
rubbade och något odistinkt i 
klicken. Betyg: 4

Rejäla vred men något 
 odistinkta klick.
 Betyg: 4

Aningen plastiga vred men 
mycket distinkta lägen.
 Betyg: 4

Aningen utstickande vred 
men distinkta lägen.
 Betyg: 4

Gedigna vred med distinkta 
lägen.
 Betyg: 5

Bra vred men tendens till 
diffusa klick.
 Betyg: 5

Mycket exakta klick.

 Betyg: 5

Ergonomi belysning Föredömligt enkel och stilren 
lösning. Plus för extra batteri 
under ena skyddslocket till 
inskjutningsvreden. Betyg: 5

Enkel funktion med avstäng
ningsläge mellan varje steg.

 Betyg: 5

En ganska skrymmande 
lösning och kanske inte det 
lättaste siktet att ställa in. 
 Betyg: 3

Bra funktion och automatisk 
avstängning. Lite krångligt att 
ändra styrkan.
 Betyg: 4

Enkel och bra konstruktion.

 Betyg: 5

Enkel lösning med ett vred 
med avstängning mellan 
varje steg.
 Betyg: 5

Enkel lösning som man lär 
sig snabbt. Plus för extra 
batteri under skyddslock till 
inskjutningsvred. Betyg: 5

Lättrubbad vippa för att änd
ra mellan avstängd, dag eller 
skymningsläge. Lite krångligt 
att ändra styrkan. Betyg: 4

Enkel och mycket logisk 
funktion hos belysningen.

 Betyg: 5

Skymningsjakt Fungerar så bra man kan 
begära av en 42 millimeters
tub i skymning. Mycket bra 
belysning i skymning. Betyg: 3

Inte särskilt ljusstarkt sikte 
med ganska medioker optik. 
Minus för att belysningen 
saknar nattläge. Betyg: 2

Bra skymningssikte  
såväl optiskt som  
avseende belysning.
 Betyg: 4

Presterar riktigt bra i skym
ning. Upplevs som ljusare 
än flertalet 42tuber. Bra 
belysning. Betyg: 4

Ganska mörk i dåligt ljus. 
Inget nattsikte eftersom 
belysningen inte kan ställas 
ner tillräckligt. Betyg: 3

Riktigt ljus i dåligt ljus. 
Avsaknad av nattläge på 
belysningen drar ner betyget 
till 4. Betyg: 4

Skapligt ljusstarkt sikte men 
med en aning diffus belys
ningspunkt.
 Betyg: 4

Presterar inte på topp i skym
ning för att vara ett kvalitets
sikte. Blödande punkt stör en 
aning. Betyg: 4

Mycket ljusstark och väl 
lämpad till skymningsjakt. 
Klart bäst i testet.
 Betyg: 5

Dagsjakt/drevjakt Ett sikte med god optik och 
enkla lösningar.
 Betyg: 5

Ett okej sikte för dagsbruk.
 Betyg: 3

Strålande optik men lite 
skrymmande belysningsdel.
 Betyg: 4

Ett dugligt sikte som är lätt 
och smidigt.
 Betyg: 5

Ett sikte som lämpar sig väl 
att bruka på dagen. Bra belys
ning för dagsbruk. Betyg: 4

Mycket bra optiskt, men önsk
värt med högre intensitet.
 Betyg: 4

Medförstorande riktmedlet 
blir litet på låg förstoring. Bra 
belysning. Betyg: 3

Ett mycket bra sikte med 
förstklassig optik. Lätt för sin 
storlek. Betyg: 5

Optiskt mycket bra men 
aningen klumpigt.
 Betyg: 4

Summering Ett riktigt bra sikte för 
allroundbruk. Ett minus dock 
för kort garanti på elektro
niken.

 Totalbetyg: 42

Näst billigast i testet. Ett sikte 
som inte når samma optiska 
kvaliteter som övriga i testet.

 Totalbetyg: 25

Fantastisk optik vilket Leica 
alltid haft. Lite märklig lös
ning på belysningen.

 Totalbetyg: 40

Ett klart dugligt  sikte som 
dock har en liten bit till 
toppklass rent optiskt. Bra 
skymningsegenskaper och 
belysning.
 Totalbetyg: 37

Ett sikte som är skapligt på 
så gott som alla punkter – 
utom att siktets belysning 
inte passar till nattvak under 
mörka nätter.
 Totalbetyg: 34

Ljusstarkt sikte, bra rent 
optiskt. Hade fått högre betyg 
om belysningen haft större 
justerområde. Prisvärt för 
den som inte nattjagar.
 Totalbetyg:36

Enda siktet i testet med 
medförstorande riktme
del. Inte på topp på lägsta 
förstoring, men i övrigt utan 
 anmärkning. 
 Totalbetyg: 39

Ett sikte med suverän optik 
för dagsbruk. Kunde dock 
prestera en aning bättre i 
dåligt ljus.

 Totalbetyg: 43

Ett fantastiskt sikte, men 
också ett mycket högt pris. 
Ett litet minus för att man valt 
36 millimeters tub på siktet 
vilket begränsar utbudet av 
fästen en smula. Totalbetyg: 44
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Sikte Kahles Helia5 
1,6–8x42i

Delta Titanium 
1,5–9x45 IR

Leica Magnus 
1,5–10x42

Leupold VX-6 
2–12x42

Meopta Meostar 
1,7–10x42 RD

Minox ZE5i 
2–10x50

Schmidt&Bender Stratos 
1,5–8x42

Swarovski X6i 
2–12x50

Zeiss Victory V8 
1,8–14x50

Leverantör Lightforce Astro Sweden Morehouse (Danmark) Gyttorp Jakt Classic Vapen Astro Sweden Jaguargruppen Swarovski Nordic Carl Zeiss

Cirkapris i handeln 18 300 kronor 8 000 kronor 18 500 kronor 14 000 kronor 12 500 kronor 7 000 kronor 15 000 kronor 22 500 kronor 27 500 kronor

Garanti 11 år optik, 2 år elektronik 10 år 10 år 30 år 30 år 30 år, krävs registration. 10 år 10 år 10 år

Vikt 538 gram 680 gram 625 gram 509 gram 562 gram 669 gram 596 gram 560 gram 742 gram

Automatisk av
stängning av belysning

Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

Belysning i  
starkt solljus

Bra styrka. Något  
diffus punkt.
 Betyg: 5

Aningen svag belysning.

 Betyg: 3

Stark belysning med väl 
definierad punkt.
 Betyg: 5

Bra belysning. Aningen 
krånglig att ändra.
 Betyg: 4

Stark belysning men  
punkten blöder en aning.
 Betyg: 4

Räcker inte riktigt  
på starkaste läget.
 Betyg: 2

Stark belysning men en aning 
stor belysningspunkt på hög 
förstoring. Betyg: 5

Bra styrka men punkten 
blöder en aning.
 Betyg: 5

Stark belysning men kanske 
en aning liten ljuspunkt för 
drevjakt. Betyg: 5

Belysning  
skymning/vakjakt

Intensiteten går utmärkt att 
ställa ner till nattvak.

 Betyg: 5

Går inte att ställa ner till 
nattvak. Funkar dock i lättare 
skymning.
 Betyg: 2

Utmärkt belysning med väl 
definierad punkt.

 Betyg: 5

Punkten går att ställa ner 
tillräckligt.

 Betyg: 5

Fungerar att ställa ner till 
skymningsjakt, men inte till 
vakjakt mörka nätter.
 Betyg: 3

För stark belysning till 
utpräglat nattvak.

 Betyg: 2

Aningen diffus punkt men 
den går att ställa ner till
räckligt.
 Betyg: 4

Intensiteten går att ställa 
ner för nattjakt men den 
 blödande punkten är en 
aning störande. Betyg: 4

Belysning som enkelt dim
mas ner till önskad styrka.

 Betyg: 5

Optik vid lägsta 
 förstoring

Mycket skarp över  
hela bilden. Rena färger.
 Betyg: 5

Märkbar oskärpa  
i kanterna.
 Betyg: 2

Bra skärpa, färger och  
kontrast.
 Betyg: 5

Ger en aning tubkänsla.  
Viss kantoskärpa.
 Betyg: 3

Viss tubeffekt och 
 kantoskärpa.
 Betyg: 3

Skarp med bra kanter.  
Bra färg och kontrast.
 Betyg: 5

Skarp men viss tubeffekt. 
Känsligt ögonsavstånd.  
För litet riktmedel. Betyg: 3

Bra skärpa färg och kontrast. 

 Betyg: 5

Extremt bra optik på alla sätt.

 Betyg: 5

Optik vid mellersta 
förstoring

Skarp.

 Betyg: 5

Saknar riktigt bett i skärpan.

 Betyg: 3

Mycket skarp och bra färger.

 Betyg: 5

Aningen smal bild. Kunde 
haft bättre bett i skärpan.
 Betyg: 4

Något smal bild men bra färg, 
kontrast och skärpa.
 Betyg: 4

Även i mitten är Minox bra.

 Betyg: 5

Bra skärpa och färger. Rejält 
mycket bättre än på lägsta 
förstoring. Betyg: 5

Optiskt mycket bra.

 Betyg: 5

Inte helt oväntat bra även i 
mitten.
 Betyg: 5

Optik vid högsta  
förstoring

Utmärkt skärpa. Bra färgåter
givning. Betyg: 5

Inte särskilt skarp.
 Betyg: 2

Utmärkt även på högsta 
förstoring. Betyg: 5

Bra men når inte helt i topp 
på skärpan. Betyg: 4

Tappar lite skärpa,  
annars bra. Betyg: 4

Riktigt skarp med bra färg 
och kontrast. Betyg: 5

Presterar riktigt bra.
 Betyg: 5

På högsta förstoring är 
 skärpan på topp. Betyg: 5

Även på högsta förstoring är 
optiken av toppklass. Betyg: 5

Ergonomi förstorings
vred, inskjutning

Bra skyddshuvar men något 
odistinkta klick.
 Betyg: 4

Skyddshuvar i metall. 
 Aningen lättrubbade  vred.
 Betyg: 3

Bra utformning men lätt
rubbade och något odistinkt i 
klicken. Betyg: 4

Rejäla vred men något 
 odistinkta klick.
 Betyg: 4

Aningen plastiga vred men 
mycket distinkta lägen.
 Betyg: 4

Aningen utstickande vred 
men distinkta lägen.
 Betyg: 4

Gedigna vred med distinkta 
lägen.
 Betyg: 5

Bra vred men tendens till 
diffusa klick.
 Betyg: 5

Mycket exakta klick.

 Betyg: 5

Ergonomi belysning Föredömligt enkel och stilren 
lösning. Plus för extra batteri 
under ena skyddslocket till 
inskjutningsvreden. Betyg: 5

Enkel funktion med avstäng
ningsläge mellan varje steg.

 Betyg: 5

En ganska skrymmande 
lösning och kanske inte det 
lättaste siktet att ställa in. 
 Betyg: 3

Bra funktion och automatisk 
avstängning. Lite krångligt att 
ändra styrkan.
 Betyg: 4

Enkel och bra konstruktion.

 Betyg: 5

Enkel lösning med ett vred 
med avstängning mellan 
varje steg.
 Betyg: 5

Enkel lösning som man lär 
sig snabbt. Plus för extra 
batteri under skyddslock till 
inskjutningsvred. Betyg: 5

Lättrubbad vippa för att änd
ra mellan avstängd, dag eller 
skymningsläge. Lite krångligt 
att ändra styrkan. Betyg: 4

Enkel och mycket logisk 
funktion hos belysningen.

 Betyg: 5

Skymningsjakt Fungerar så bra man kan 
begära av en 42 millimeters
tub i skymning. Mycket bra 
belysning i skymning. Betyg: 3

Inte särskilt ljusstarkt sikte 
med ganska medioker optik. 
Minus för att belysningen 
saknar nattläge. Betyg: 2

Bra skymningssikte  
såväl optiskt som  
avseende belysning.
 Betyg: 4

Presterar riktigt bra i skym
ning. Upplevs som ljusare 
än flertalet 42tuber. Bra 
belysning. Betyg: 4

Ganska mörk i dåligt ljus. 
Inget nattsikte eftersom 
belysningen inte kan ställas 
ner tillräckligt. Betyg: 3

Riktigt ljus i dåligt ljus. 
Avsaknad av nattläge på 
belysningen drar ner betyget 
till 4. Betyg: 4

Skapligt ljusstarkt sikte men 
med en aning diffus belys
ningspunkt.
 Betyg: 4

Presterar inte på topp i skym
ning för att vara ett kvalitets
sikte. Blödande punkt stör en 
aning. Betyg: 4

Mycket ljusstark och väl 
lämpad till skymningsjakt. 
Klart bäst i testet.
 Betyg: 5

Dagsjakt/drevjakt Ett sikte med god optik och 
enkla lösningar.
 Betyg: 5

Ett okej sikte för dagsbruk.
 Betyg: 3

Strålande optik men lite 
skrymmande belysningsdel.
 Betyg: 4

Ett dugligt sikte som är lätt 
och smidigt.
 Betyg: 5

Ett sikte som lämpar sig väl 
att bruka på dagen. Bra belys
ning för dagsbruk. Betyg: 4

Mycket bra optiskt, men önsk
värt med högre intensitet.
 Betyg: 4

Medförstorande riktmedlet 
blir litet på låg förstoring. Bra 
belysning. Betyg: 3

Ett mycket bra sikte med 
förstklassig optik. Lätt för sin 
storlek. Betyg: 5

Optiskt mycket bra men 
aningen klumpigt.
 Betyg: 4

Summering Ett riktigt bra sikte för 
allroundbruk. Ett minus dock 
för kort garanti på elektro
niken.

 Totalbetyg: 42

Näst billigast i testet. Ett sikte 
som inte når samma optiska 
kvaliteter som övriga i testet.

 Totalbetyg: 25

Fantastisk optik vilket Leica 
alltid haft. Lite märklig lös
ning på belysningen.

 Totalbetyg: 40

Ett klart dugligt  sikte som 
dock har en liten bit till 
toppklass rent optiskt. Bra 
skymningsegenskaper och 
belysning.
 Totalbetyg: 37

Ett sikte som är skapligt på 
så gott som alla punkter – 
utom att siktets belysning 
inte passar till nattvak under 
mörka nätter.
 Totalbetyg: 34

Ljusstarkt sikte, bra rent 
optiskt. Hade fått högre betyg 
om belysningen haft större 
justerområde. Prisvärt för 
den som inte nattjagar.
 Totalbetyg:36

Enda siktet i testet med 
medförstorande riktme
del. Inte på topp på lägsta 
förstoring, men i övrigt utan 
 anmärkning. 
 Totalbetyg: 39

Ett sikte med suverän optik 
för dagsbruk. Kunde dock 
prestera en aning bättre i 
dåligt ljus.

 Totalbetyg: 43

Ett fantastiskt sikte, men 
också ett mycket högt pris. 
Ett litet minus för att man valt 
36 millimeters tub på siktet 
vilket begränsar utbudet av 
fästen en smula. Totalbetyg: 44
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