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V
ortex är en spännande 
aktör med överkom-
liga priser på sina pro-
dukter, jag har testat 

en hel del av deras optik och med 
tanke på prisläget brukar de vara 
riktigt bra.

Avståndsmätare

Jag gick en sväng genom Vortex 
monter på IWA 2012 och tittade 
på årets nyheter: en liten avstånds-
mätare och ett rödpunktsikte. 
Den först nämnda har nu hamnat 
på mitt skrivbord så det är dag 
för en minitest. Avståndsmätaren 
har varit med mig i skogen och 
på fjället, rödpunkten hoppas jag 
få återkomma till. 

Vortex Ranger 1000 liten och 
lätt, precis som en avståndsmä-
tare skall vara. Den är så klart 
vattentät, har en skön grepp-
vänlig gummifinish och en lite 
bärväska som kan sättas i bältet 
följer med. 

Förstoringen är 6x och model-
len sägs mäta ut till cirka 1000 
yards (915 meter) – beroende 
på hur reflekterande målet är. 
På klövvilt anges maxavståndet 
till cirka 500 yards (458 meter). 
Handhavandet är enkelt och 

sköts med två knappar, den främ-
re aktiverar menyn för diverse 
inställningar och den bakre akti-
verar mätningen. Ett tryck tän-
der displayen, tryck två tänder 
riktmedlet och det tredje trycket 
mäter avståndet.

Väljer man att ”scanna” över 
ett område där målet kan vara 
svårt att få en korrekt mätning 
på håller man bara knappen 
intryckt och riktmedlet börjar 
blinka. På detta sätt blir det 
enklare att mäta avståndet till 
exempelvis ett rådjur på en åker 
– som annars kan vara svårt att 
få en bra mätning mot. 

De små och lätta avståndsmä-
tarna är inte lätta att avfyra på 
ett rent och precist sätt, mätning-
en kan mycket lätt bli en grov 
bom där mätningen träffar långt 
bakom målet. Det är säkrats att 
precis som med studsaren söka 
så bra stör som möjligt innan 
man avfyrar lasern. Det är bättra 
att mäta flera gånger än bara en 
enda gång – allt för bättre kvali-
tet i mätningen. 

Okularet har möjlighet till 
skärpeinställning så att man kan 
anpassa optiken till den egna 
synen. Det följer med en enkel 

bärrem och ett CR2-batteri som 
underhåller elektroniken. Dis-
playen i Ranger 1000 är röd 
och kan justeras mellan tre ljus-
styrkor. Självklart kan man väl-
ja mellan mätning i meter och 
yards. 

HCD och LOS

Ranger 1000 har tre grundin-
ställningar som avgör hur man 
får avståndsinformationen. En 
variant kallas Horisontal Com-
ponent Distanse (HCD) där 
programvaran kompenserar för 
vinkeln (upp eller ned) och ger 
dig det aktuella avståndet i hori-
sontell riktning.

Den andra inställningen kal-
las Line Of Sight (LOS). Ger 
dig avståndet, som namnet säger 
enligt siktlinjen. Sedan räknar 
avståndsmätaren ut en korrige-
ringsfaktor som indikerar hur 
mycket du måste ändra inställ-
ningen på siktet om du står över 
eller under målet.  

I bruk

Själv äger jag bara en Nikon 
Laser 1200 som börjar bli någ-
ra år och jämför jag den med 
Ranger 1000 som är hälften så 
stor och hälften så tung är det 
tydligt att Rangern även har en 
ljusare bild. 

Rangern har en skarp och bra 
bild, jag är överraskad av hur 
bra optiken faktiskt är. Men den 
är lite trög med att rapportera 
mätningarna och ibland får man 

jobba lite med att få mätningar 
även mot relativt stora platta mål 
på avstånd över 6 – 700 meter. 
Speciellt i starkt solljus.  

Jag har inte testat hur den 
mäter i dimma eller dis, vilket 
jag vet kan vara en riktig utma-
ning för avståndsmätare. Jag 
misstänker att lasern i Ranger 
1000 kan vara lite för svag när 
förhållandena blir svåra och det 
hänger samman med storleken 
på avståndsmätaren.

Fönstret på lasern i min gamla 
Nikon är nästan 10x större än 
det som sitter på Rangern och 
det borde ju betyda något.   

Alltså: det är svårt att ha 
kakan och äta den (läs storlek 
kontra effekt)! När jag mätte in 
mot exempelvis skog fick jag fina 
mätningar helt i paritet med de 
utlovade avstånden och mot min 
stålgong (40x40cm) på 512 meter 
fick jag ok mätningar genom att 
använda scanning-funktionen.

Jag jämförde Rangern lite 
snabbt mot den gamla model-
len av Leica 900 och de kändes 
ganska jämbördiga, bortsett från 
optiken. Jag tycket att Rangern 
hade ett övertag optiskt och for-
matet är i en helt annan klass. 

Rangern och min gamla Nikon 
mäter med 1 meters avvikelse – 
vilken som är mest korrekt är 
svårt att säga. Nej, jag tänker 
inte kontrollmäta manuellt. 

För jägaren med normala 
behov, som vanligtvis bara vill 
se om avståndet är skjutbart eller 
inte är Ranger 1000 en god hjälp 
till träff! •
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FAKTA

Tillverkare: Vortex

Modell: Ranger 1000

Storlek: 99x76 mm

Vikt: 218 gram

Vortex VIP-garanti

Cirkapris: 4295 kronor

Generalagent: Lightforce
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Pris Jaktfall: 3500 Norska 

kronor

Testexemplaret vänligt utlånat 

av: Jaktfall AS

Liten lasermätare
Vortex gör stadigt framstötar på marknaden, 
både med nya modeller och nya typer av 
produkter – allt för att bli en helt komplett 
leverantör av optik. Av Arild Støen
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