Itthon sajnos csak rendelésre
beszerezhető, sőt még teszt céljára sem tartanak ilyet, ám mivel
újságunk – mindenkit megelőzve, legelsőként – bejelentkezett
a kipróbálására, ezért hozattak
egyet, igaz, csak néhány hónapos várakozás után érkezett
meg szerkesztőségünkbe egy
8X42-es változat.
A konkurens márkák képviselőitől is megkaptuk a legjobb
minőségű kereső távcsöveiket,
így alkalom nyílt egy nagyszabású távcsőtesztre, melyet
„élesben”, vadászatok alkalmával végeztünk el, eltérő
fényviszonyok között. Fontos megjegyeznem, hogy jómagam a harmincas éveimet taposom, míg „kontroll szemként” közreműködő vadásztársam a negyvenes éveiben
jár, és szintén tapasztalt vadász. Mivel ketten, egymástól
függetlenül próbálgattuk a keresőket, a szubjektivitás
minimálisra csökkent, bár valószínűleg igaz a mondás,
hogy ahány vadász, annyi szem…

Teszt

Amikor a januári lapszámunkban szereplő távcsőteszthez választottam ki az alanyokat
a Nikon palettájáról, megakadt a szemem egy EDG fantázianévre keresztelt binokuláron.
Ha küllemében nem is, de árában mindenképpen kitűnik márkatársai közül, ugyanis
a hazai képviselet árlistáján 8-as számjeggyel kezdődő, százezrekben mérhető összeg
látható! Ha valaki ehhez hasonló összegben gondolkozik egy keresőtávcső beszerzésekor, akkor először a Leica, Swarovski, Zeiss nevek ugranak be. Ekkor határoztam el,
hogy mindenképpen szeretnék belenézni egy EDG-be, és ha lehet, összehasonlítanám az
előbb felsorolt prémiumkategóriás optikákkal.

Az első tesztalanyunk
a várva várt Nikon EDG
8x42 volt. Óriási kérdés,
hogy mit kaphat a vadász 837 000 forintért
a Nikontól? Egy fekete
dobozt, arany betűkkel
biztosan. A csomagolást
kibontva először a használati utasítást látja meg
a vevő. Ha rájön, hogy
az alatt lapul a távcső,
sajnos akkor sem azt
pillantja meg, hanem egy műanyag zacskót, ami sajnos
csökkenti a vizuális élményt. A nejlonból kiszabadítva egy
mélyszürke távcsövet vehetünk kézbe, amely kellemes
tapintású gumival borított, és igen jól illeszkedik a vadászember kézbe.
Az elfordítható, csúsztatható szemkagylókat kellemes
eleganciával lehet beállítani. Az összes tesztben szereplő távcső közül az EDG-nél érezhető a fémes szemkagyló
ház, mely egyszerűen tökéletesnek tűnik.

Megérik
a pénzüket
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Amint a szemkagylótól haladunk az objektívlencse felé,
megakad az ember szeme a nagyméretű élességállító
gombon, amely elég feszesen működik, ami kesztyűben kicsit nehézkessé teszi a mozgatását. Az élességállító a két
tubust összekötő hídon helyezkedik el. Az objektívlencsét
lágy gumiból készített lencsevédő védené… ha ellátná
a funkcióját. A védőkupak ugyanis a tubus peremében nem
akad meg, tehát bárhogy is próbáljuk illeszteni, egyszerűen nem marad a helyén. Ilyen megoldás egy tizedennyibe
kerülő távcsőnél még megengedett, de itt már nem!
A dobozban találunk még egy neoprén hordszíjat, mely
kellemessé teszi a 785 grammnyi tömeg „cipelését”, illetve egy szarv alakú, levehető szemkagylót, amely blokkolja
a hátulról-oldalról érkező fényt. A távcső védelmét szolgáló vászontáska készülhetett volna vastagabb anyagból
is, a felső része – mellyel lezárjuk a táskát – pedig meglehetősen keskenyre sikerült, így az eső, hó könnyen beesik
a tokba. Nyitott kérdés marad tehát, hogy akkor tulajdonképpen mitől is védi meg a táska a távcsövet?!
Következő tesztalanyom – a kicsomagolási sorrendet
követve – egy Leica ULTRAVID HD Plus 8x42. Az ezüstösszürkés dobozt kibontva legelőször a használati utasítást
és a szemkagyló védő kupakot pillantjuk meg, egy könnyen
kiemelhető műszivacsba ágyazva. Alatta a hordtokban lapul a távcsövünk, mely kategóriájában a legrövidebb tubusú, kis méreténél fogva könnyen elfér egy kabátzsebben
is, tömegét tekintve ugyanakkor 5 grammal meghaladja
az EDG-ét. A kisméretű fekete távcsövet a tokból kivé-

Ha a távcsövek prémium kategóriájáról beszélünk,
a legtöbb embernek biztosan a Zeiss márkanév jut eszébe először. Tesztünkben egy 10x42 Zeiss VICTORY HT szerepel (sajnos a teszt idején nem volt elérhető 8x42-es).
Amint a méretes dobozt kézbe veszi az ember, tudja mit
fog benne találni, hiszen távcsövünk képe szerepel a doboz tetején. A külső papírhéjat kihajtva, kettényílik a doboz, melynek egyik oldalában helyezkedik el kékes-lilás
habszivacsban a fekete távcsövünk. A doboz másik felén
egy mondat hirdeti: „Ezért a pillanatért dolgozunk.” És
igen! Egyszerűen olyan vizuális élményt nyújt a csomagolás eleganciája, amire az ember azt mondja, tényleg megérte kifizetni a közel 670 ezer forintos vételárat.
Amint kézbe fogjuk a távcsövet, érezhetjük a további kényeztetést, hiszen nagyon jó, picit érdes tapintású gumival
vonták be a tubusokat, melyet egy híd köt össze, aminek
a közepén helyezték el a távcső síkjából erőteljesen kiálló,
ezért jól kezelhető élességállító.
Talán az egyetlen negatívum a szemkagylók kicsavarásakor éri az embert, mert az elfordítható csúsztatható
szemkagylók, meglehetősen műanyagosra sikerültek. Illetve teljesen kitolva a lencséhez viszonyítva messzire kerül a szemünk, így azon korrigálni kell.
A doboz másik fele rejti a mindennapi tároláshoz szükséges táskát, mely a Leicáéhoz hasonlóan betölti funkcióját, ezáltal tökéletesen védi távcsövünket. A hordszíj
hasonló az előző két távcsőéhez, illetve ugyanúgy megtaláljuk a szem- és tárgylencse védőket is.

ve azt tapasztaljuk, hogy a tubusok gumibevonata sima,
azonban nagyon kellemes tapintású, használat közben is
könnyen megfogható és kézre álló. A szemkagylót hasonló
módon, könnyen, csúsztatva lehet a szemnek legmegfelelőbb távolságba beállítani, azonban ennek már nincs olyan
eleganciája, mint az EDG-nél. A szemkagylókat teljesen kihúzva korrekció nélkül, azonnal szemhez áll és tökéletes
képet mutat. A kép kiélesítését a meglehetősen nagyméretű élességállító csavarral könnyedén megtehetjük, még
akár kesztyűben is.
A Nikonnál közel 200 ezer forinttal alacsonyabb árban
még egy jobb minőségű, és funkcionalitású tokot is kapunk, mely vastagabb anyagú, és tökéletesen lezárható,
így zordabb időjárásban is tökéletes védelmet nyújt a távcsőnek. Méreténél és minőségénél fogva cserkeléses vadászathoz a legideálisabb a négy versenytárs közül.

Utolsó tesztalanyunk a Swarovski EL 8,5x42. Vásárlás
után az elegáns dobozt kibontva itt sem a távcsövet pillantja meg az ember, hanem a mindennapos használatra, tárolásra szánt hordtáskát, ami azért is érdekes, mert
a négy tesztalany közül az egyik legdrágábbal van dolgunk:
közel 800 darab ezrest kell a boltban hagynunk érte.
A távcsövet kézbe véve a zöld, kemény műanyagos borítás kellemes tapintású, de mindenképpen szükség van
a hüvelykujjaknak kialakított kis mélyedésre, különben
nem lenne teljesen biztos a távcső fogása. A szemkagylók működése az eddigi versenytársakéhoz hasonlóan kicsúsztatható, azonban mivel egy pár éves modellt tudtam
tesztelni, ennek egyetlen hátránya, hogy csak egy állás
van rajta, ha valakinek nem megfelelő a betekintési távolság, annak sajnos nincs más opció. Az újabb modelleken
már több állásos, hosszabb úton járó szemkagyló van,
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mely már a szemüvegeseknek is megfelelő lehet. Az élességállító csavar az ös�szes közül a legkisebb, mégis könnyen
állítható, kesztyűben viszont nehezen
érzékelhető.
De nézzük, hogy vadászaton, különböző fényviszonyoknál hogyan szerepeltek
az egyes modellek. Fontosnak tartom
megjegyezni, hogy nem arra voltunk kíváncsiak, a gyártók milyen adatokat adnak meg, illetve milyen fantázianevű lencse bevonatokat, prizmákat használnak,
hanem arra, hogy ha egy átlagos vadász
félmillió forint feletti összeget szán rá
egy prémiumkategóriás távcsőre, megkapja-e a pénzéért azt, amit elvár.
A teszt első napján, napsütéses időjárásban kezdtünk. Egy magaslesről
ugyanazon tereptárgyakat, illetve vadat
szemléltük. Mindegyik távcsövön welső
szempontként a látómező nagyságát
vettük górcső alá. A gyártók mindegyike
hasonló értékeket ad meg, viszont használat közben derül ki, hogy ténylegesen
mit látunk. Egy olcsóbb távcsőnél rendszerint olyan érzete van az embernek,
hogy egy csőbe néz bele, míg a drágább
távcsöveknél kitárul a világ az ember
szeme előtt. Itt bármelyik tesztalanyról
is legyen szó, nem volt csőérzete az embernek, de a legkisebb látómezőt a Nikon
produkálta. A Zeiss ennél az összehasonlításnál kakukktojásnak mondható,
mivel tízszeres nagyítású volt, mégsem
érződött a látómező nagyságán, sőt…!
Nappali fénynél a színhűséget és
a kontrasztosságot is vizsgáltuk. Erre
nagyon jó lehetőséget adtak a lestől
meglehetősen nagy, mintegy 250 méteres távolságra csipegető őzek. Szinte
nem volt különbség a távcsövek között.
Amennyiben valaki pisztolyt a fejemhez tartva kérdezi, hogy melyiket ítélem
a legjobbnak, talán a Swarovskit választottam volna.
A vadász számára a szürkületi időszak
a legmeghatározóbb, hiszen a nagyvadfajaink többségét a napnyugtát követő
egy órában ejtjük el, amikor még el kell
tudni bírálni a vadat. Mivel lesünk nyugat fele nézett, az erdő mögött lebújó
nap szemből világított távcsöveinkbe.
Ilyen helyzetben egy olcsóbb kategóriás
optikában a gyönyörű fényjátékon kívül
semmit sem lát az ember. Itt azonban
megmutatkozik a felületkezelésben rejlő
különbség. A négy távcső közül a Nikon
vitte a prímet, ugyanis semmilyen vis�szatükröződést nem mutatott, ezáltal
tökéletesen lehetet látni az erdei nyiladékon átváltó sutát.

Az egyes
tulajdonságokat
tízes skálán értékeltük.

Csomagolás
Hordtáska
Ergonómia
Szemkagylók
Élességállító csavar
Látómező
Színhűség
Kontraszt (nappali)
Kontraszt (alkonyati)
Kontraszt (éjszakai)
Ár/érték arány
Átlag pontszám

Leica
ULTRAVID HD
8x42

Nikon
EDG
8x42

Swarovski
EL
8,5x42

Zeiss
VICTORY HT
10x42

8
10
8
8
9
8
9
9
9
9
9
8,7

7
7
8
10
8
8
8
8
9
8
7
8,0

8
9
9
9
8
10
10
9
9
9
8
8,9

10
9
9
7
9
9
9
8
10
9
9
8,9

Mivel a teljes sötétségig más vad nem
mozdult, a 240 méterre álló magasles
kémlelésével folyt tovább a teszt. Itt
a Swarovskiban és Zeissben élesen látszódtak a les lábait összekötő Andráskeresztek. Hajszálnyival volt csak gyengébb a Leica, és még egy kicsit a Nikon.
Közben feljött a hold, amely majdnem teljesalakos képét mutatta. Az
erős holdfényben dámok jelentek meg,
mintegy 180 méterre, jó alkalmat adva
a bírálatra. Itt már a Swarovski és Zeiss
páros mellé felzárkózott a Leica is. Mind
a három távcsővel tökéletesen ki lehetett venni a dámok világító hasaalját és
lábait, míg a Nikonnal a kontúrvonalak
nem váltak ennyire élesen külön. Ezen

különbségeket azonban csak az veszi
észre, akinek megadatik, hogy egy vadászat alkalmával mindegyik távcsőbe
beletekintsen, és szemét erőltetve megpróbáljon valamilyen nüansznyi különbséget felfedezni.
Összegzésként csupán annyit lehet
elmondani, hogy ahány gyártó, annyi
kutatás, termékfejlesztés, de nagyjából
ugyanaz a végeredmény, s suinte mindegy, hogy milyen fantázianévvel illetik
a távcsövet, a lencsebevonatokat, a prizmarendszert. Tulajdonképpen mindegy,
melyik tesztelt távcsövet veszi meg az
ember, nem fog csalódni a minőségben,
azaz mind a négy megéri a pénzét…
Pechtol Szabolcs
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