
Test: EKA Bukåpner 
SwingBlade 
Karakter: 

6 av 6 poeng.  

 
Fordeler: 

 Godt grep, god balanse, bra konstruksjon. 

 
Ulemper: 

 Må skjerpes ganske raskt etter ”nærkontakt” med bein. 

SwingBlade er en videreutvikling av EKA sin patenterte 
kombikniv E8, den største forskjellen er at denne ikke "svinger" 
under bruk. 

Skrevet av: Gartland/Tungen 

Publisert 21.09.2007  

 

SwingBlade er et resultat av samarbeid mellom EKA-kniver og amerikanske Outdoor Edge. 

Knivbladene er laget i ståltypen sandvik 12C27. Skaftet er gummiert, og gir et meget godt og sikkert 

grep under alle forhold. Kniven leveres med en slire i nylon, med innvendig plastbeskyttelse. Dette er 

en videreutvikling av EKA sin patenterte kombikniv E8. Den største og viktigste forskjellen, er at denne 

nye modellen har fått et låsesystem som hindrer at kniven ”svinger” under bruk.  

I bruk: 

Swingblade består av en vanlig kniv med en bladlengde på 10 cm, og en bukåpner på 8 cm. Med et 

enkelt trykk på låseknappen, skifter man mellom en vanlig kniv og bukåpneren.  

Bukåpnerbladet er konkavt med en butt ende som gjør utvomming og annet arbeid i forhold slakting 

mer kontrollert. Utformingen gir god kontroll, og man trenger ikke å engste seg for å stikke hul i vom 

eller andre deler en ikke bør skjære hull på. Kniven er blitt brukt som eneste verktøy under slakt av 

både rådyr og hjort med meget godt resultat. Unngår man å skjære i bein holder eggen seg godt, men 

brukes den inn mot bein må kniven skjerpes med jevne mellomrom. Det skal imidlertid ikke mange 

dragene til før kniven er som ny igjen. 

Konklusjon: 

Med denne kniven i sekken har man et kjempeverktøy til å slakte all slags storvilt. Grepet er meget 
godt, det er god balanse mellom kniv og skaft og den har et låsesystem som gjør den sikker i bruk. 

 

Fakta: Modell: EKA Bukåpner SwingBlade Importør: Jaktfall.no , tel. 35 59 58 32.  

Pris: 799.- Garanti: 10 år Annet: Leveres med gaveeske  

 

http://www.jaktfall.no/

