UTSTYRSTEST Digital jakt-og sikringsradio

VANNTETT: Denne radioen
overnattet i myrvannet en mild
sommernatt uten varig mèn.

SJEFEN: Odd J. Espenæs er
daglig leder i Mobinet Norge
AS og har syslet med radioer i
godt over tredve år. Ringrev er
gjerne en dekkende betegnelse på sånne!!

STØYFRI FORBINDELSE
Hva med en jaktradio som gir deg helt støyfri forbindelse på helt
egen kanal? Her er’n!!
Tekst og foto: Alf Martin Bråten

I

1983 revolusjonerte vi samband i utmark.
27MHz walkie talkie ble erstattet med
analogt VHF samband, først sikringsradio
og senere jaktradio. Etter 32 år tar vi nok et
stort steg fra analog VHF til digital VHF. Med
Hytera PD685D er sikringsradiogutta nok en
gang i førersetet, konstaterer daglig leder i
Mobinet Norge AS, Odd J. Espenæs.
Jeg fikk Hytera PD685G i hus før siste jaktsesong og har i denne perioden vært mye i
skauen. For en skautraver som startet jegerkarrieren med Viking langstøvler og spansk dobbeltløper uten annen kommunikasjon enn å
blåse i haglepipa, var det skremmende å få sånn
høyteknologi i hendene.
Riktig nok kunne de mest breikjefta harajegera nå og da oppnå en viss stereoeffekt med
dobbeltløperen, men det var noe annet å skulle
ha et forhold til både tastebord og display. Og
ikke bare det; apparaturen gjorde meg i stand til
å kommunisere med både analoge og digitale naboer.
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GRUNNLØS FRYKT
Nå skulle akkurat det med redselen for den
digitale utfordringen vise seg å være grunnløs
frykt. Til å begynne med foregikk tastinga riktig nok i nært samarbeid med bruksanvisningen. Og jeg har heldigvis ingen såre følelser av

den grunn. Senere ble samarbeidet mer
sporadisk.
Med dette mener jeg å si at du ikke må la
deg skremme av teknologien - selv om håret
gråner, eller blir helt borte for den saks skyld.
Radioen er nemlig brukervennlig og lettkjørt.
Likevel regner jeg med at du er mer nysgjerrig på rekkevidde. Jeg har testet rekkevidde i
mye slags terreng og kan bare fortelle det vi
allerede visste; rekkevidde er ingen eksakt
vitenskap. Den er avhengig av terreng, atmosfæriske forhold, sendestyrke, antenne og sikkert mye mer. Det vi kan gjøre er å sammenligne radio mot radio. Og etter en hel del
testing med ulike radioer i hendene kan jeg vel
driste meg til å slå fast at under ellers like forhold dømmer jeg dødt løp mellom analogt og
digitalt system. Forskjellen er at digitalradioen
leverer støyfri tale helt til det er slutt. En analog
radio kutter ikke lyden, men leverer lyd med tiltakende støy.
Førsteinntrykket gir en følelse av en forholdsvis stor og tung radio. Men nå skal vi
huske på at radioen er en profesjonell yrkesradio med helstøpt metallramme / chassis. Derfor
er den ”litt” tyngre enn en jaktradio i ”plastikk”.
Størrelse og vekt kan likevel sammenlignes
med gode gamle W-Com WH1. En god håndfull på 330 gram.

DOMMEN
+
Robust
Lettbetjent
Tydelig skjerm
Vanntett
Ingen åpenbare.

FAKTA:
I 2015 ble det tildelt 12 nye
digitale frekvenser. Med
Hytera PD685G har brukerne 3840 muligheter å
sette opp / lage egen lukket kanal for jaktlaget.
Ellers har jo radioen innebygget GPS, slik at du kan
finne retning og avstand til
andre på jaktlaget. Man
kan også sende tekstmeldinger til hverandre istedenfor å prate.
PRIS: Kr 4.990.- inkl. mva.
for radio med hurtiglader.
Kr 5.990,- inkl. mva. for
pakke med mini mic og
lang antenne.
LÅNT AV MOBINET
NORGE AS WWW.MOBINETNORGENO

