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Håll koll på vinden!
Vindvisar’n hjälper jägarna att på ett enkelt och ljudlöst sätt hålla reda på vindriktningen. 
Värdefullt vid smygjakt och jakt med ställande hund. Flaskan innehåller lätt magnesiumoxid 
som är helt ofarligt för användaren. Flaskan är 110 mm hög och ryms ledigt i bröstfickan.

Pris: 100 kr + porto. Jakt & Fritid, Ytterhogdal, tel 070-315 77 13.

Det värsta som finns är när en gummistövel går sönder efter ett par 
månader. JJ har testat Woodlines nya stövel Arxus Primo som presen-
terades förra hösten. Under en hel jaktsäsong har JJ använt stöveln och 
målsättningen har varit att ha sönder den, helt enkelt testa gränsen.

Resultat: Vi misslyckades, stöveln är fortfarande hel.
Den största anledningen till slitstyrkan ligger i att stöveln är gjord 

i 100 procent naturgummi, helt utan kemiska tillsatser så när som på 
färgpigment och tillsatser för den nödvändiga vulkaniseringen.

Många jägare har varit med om att sticka en torr kvist genom sin stövel. 
Woodline har valt att förstärka de mest utsatta partierna med ett extra tjockt 
gummilager på Arxus-stöveln för att motverka dessa stickskador som, om 
oturen är framme, kan förstöra en helt ny stövel. Förstärkningarna gör 
också att stöveln blir extra stabil även i kuperad terräng.

Slitstyrkan hos en stövel är viktig, men det är även komforten. 
Arxus-stöveln är byggd på den välrenommerade Vibramsulan. En sula 
som är uppbygd i tre tekniska lager och används av många ledande till-
verkare av kängor. Betyget för komforten är enkelt: Toppbetyg.

Stöveln har en latexlimmad spännrem som inte lossnar när den dras åt. 
Stöveln har också en utbytbar EVA-sula och är fodrad med ett bomulls-
foder som inte har slitits under testen.

För den som är rädd om sina stövlar och inte gör allt för att förstöra dem 
finns ett naturgummivårdsmedel – Nanolatex – som bevarar gummits 
naturliga fuktighet och därmed också livslängden. Slutomdöme: Ett mycket 
bra köp! Storlekar: 37–48. Pris: 1 295 kr. Säljes i välstorterade jaktbutiker. 

Woodline AB, tel 033-24 80 28. www.woodline.se

Praktisk värme- 
och rastpåse!
PaW of sWeDen har många väl genomtänkta produkter för jakthunden. 
En av dem är deras värme- och rastpåse i anti-ripstoptyg, som naturligtvis 
även är vattenavvisande. Påsen försluts enkelt med en dragsko.

Den tar liten plats och kommer därmed också till användning, inte minst 
vid fjälljakt efter ripa då hundarna kan behöva ta igen sig. Den lysande 
orange färgen är också praktisk när helikoptern ska hitta jägare och  
hundar som ska lämna ripfjället. Pris 375 kr. 

www.pawofsweden.se Tel 070-668 84 40.

Efterlängtad klotång 
QuickfinDer är en ny klotång som känner av var pulpan är. Med en enkel 
lampfunktion indikerar klotången när det är eller inte är ok att klippa. 
Produkten minskar risken att klippa i pulpan. Klotången känner av skillnaden 
mellan blodet i pulpan och den döda vävnaden i klon. Pris: 599:-. 

Säljes i landets Apotek.

Arxus Primo 
klarade provet!
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