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Har du något du vill ha med bland 
Nya Prylar? Kontakta vår redaktör, 
Stefan Pettersson på stefan@nyttan.se

Ingen rök utan eld. Muurikka är inte bara stek-
pannor. OPA Rökcylinder i rostfritt stål är något så ovan-
ligt som en lägereldsrök. I med rökspån och enris, dropp-
skyddet samt det du vill röka på gallret. Sätt på locket, 
placera röken ovanför elden på de medföljande benen 
och känn de härliga rökaromerna stiga över nejden. 

Pris: Cirka 900 kronor 
www.muurikka.se 

Första jaktryggan för tjejer. Kali är som 
första jaktryggsäck från Badlands speciellt anpassad 
för att passa den kvinnliga anatomin, bland annat har 
axelbanden och midjebältet fått en särskild utformning. 
Säcken rymmer 40 liter, har fyra fickor och väger inte 
mer än 1,3 kilo.

Pris: 1 895 kronor
Tel: 08-544 106 20 
www.nordicsportsman.se 

Väst med gas. Kinetic Vest fyller du själv efter 
behov med den extremt välisolerande ädelgasen argon 
som varken tappar effekt efter hand eller blir blöt. Ett 
påfyllningsmunstycke, tre återvinningsbara gaspatro-
ner samt packpåse medföljer. Jägarvalet bland de olika 
modellerna blir diskret gröna Khameleon med fokus på 
tysthet.

Pris: 2 895 kronor 
www.klymit.se 

Nu även som termos. Klean Kanteen med flas-
kor i rostfritt stål kommer nu även med termosar. Med 
insidan helt i rostfritt är det ingen risk att innehållet 
tar smak eller utsätts för kemikalier, och en extra bred 
öppning gör det lätt att få i både varmkorv och diskbor-
ste. Kork med ögla, D-ring eller drickskork för att få en 
termosmugg.

Pris: Från 267 kronor 
www.kleankanteen.se

Slipp hagel i köttet. Nu har det kommit en 
hagelscanner för hemmabruk till ett vettigt pris. Den 
drivs med ett 9 V-batteri och är mycket lätt att använ-
da. För den bara över köttbiten och du får en ljud- och 
ljusindikation om det finns hagel kvar. Reagerar på såväl 
bly- som stål- och vismuthagel.

Pris: 795 kronor
Tel: 0435-46 05 30 
www.vildsvin.se 

 Högoktanigt multiverktyg. Gerber  
           Octane™ väger bara 140 g men klarar ändå det   
          mesta. Avbitartång, tre skruvmejslar, slätt eller      
     sågtandat knivblad, flasköppnare, fickklämma och 
ett verktyg för öppning av förpackningar – alla lätta att 
fälla ut med Gerbers patenterade enhandsgrepp. Två 
färger: rostfritt/röd och rostfritt/mörkgrå.

Pris: 800 kronor 
www.gerbersverige.com

Rödring för hagel. Världsnyhet! Styrkan på 
ringen ändras efter ljuset och motsvarar träffbilden på 20 
meter. Då siktet monteras lågt mot pipan förändras inte 
balansen, fästet är försett med rekylhämning och du tit-
tar med båda ögonen då siktet är parallaxfritt. Vikt 242 g 
med fäste, längd 134 mm, bredd 44 mm och höjd 33,6 mm 
över pipan. 

Pris: Cirka 8 000 kronor  
www.redringsight.com 

Segrare från Benelli. Nya Vinci utsågs direkt till 
”American Rifleman Shotgun of the Year”. ComforTech™ 
Plus motverkar rekyl och stegring och gör den ihop med 
en ny snabbare patronmatning till en riktig snabbskjutare. 
Bössan är tredelad och klickas ihop exakt utan verktyg, 
väger cirka 3 150 g och kommer med utbytbar kam och 
rekyldämpande bakkappa.

Pris: Cirka 23 000 kronor
www.sako.se

Smarta kåpor. HunterLink 3000 både skyddar 
och förstärker hörseln upp till 18 dB med surroundljud. 
Blåtand för mobilen och jaktradion plus kommunikation 
med andra kåpor upp till 450 meter. Justeras individuellt 
för varje öra och micken anpassar sig så att även viskning-
ar hörs. Visar även tempen i displayen och batterierna 
räcker upp till 140 timmar.

 Pris: Cirka 2 500 kronor 
www.nordicradio.se

Textil hightech. I Columbia Sportswears vårkol-
lektion finns kläder med flera spännande teknologier. 
Omni-Shade skyddar mot solens skadliga strålar och 
Omni-Dry håller dig torr och sval genom att flytta 
fukten från huden till ytan där den dunstar. Här i Silver 
Ridge™ II Convertible Pants och Silver Ridge™ långärmad 
skjorta. 

Pris: 700/600 kronor
www.columbia.com

Kombo till överkomligt pris. I Lowrance nya 
Elite-serie med hög prestanda till överkomligt pris hittar 
vi ekolodet/plottern Elite-5 med femtums högupplöst 
färgskärm och inbyggd 16-kanalsantenn. Kan det vanliga 
plus lite till och hanteras enkelt med de bakgrundsbelysta 
knapparna. Unik TrackBack-funktion för att bläddra bakåt 
bland flera sidor med ekon.

Pris: 7 595 kronor 
www.lowrance.se 
 
Lysande. Den smidiga ficklampan PRO-1 från SafeE 

väger 142 g med laddbart batteri och mäter 122 x 26 mm. 
Ljuskäglan fokuseras med huvudet från 25 till +100 meter 
och knappen bak ger punktljus eller konstant ljus. Pro-1 
lyser med hela 250 lumen i fyra timmar och levereras 
med billaddare, vanlig dito, handrem och hölster.

Pris: Cirka 1 120 kronor
www.safee.se 
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”en Världsnyhet! 
UnIKt sVensKt sIKte 
FÖr hAGelGeVär”	

”	shotGUn oF 
the yeAr! en rIKtIG 
snAbbsKjUtAre”	

”Västen 
som håller 
dIG sKÖnt 

VArm 
och torr”

”VerKtyGet 
som KlArAr 
det mestA”
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