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PLUS: Lätt att hantera, 
mycket bra pejlingsförmå-
ga, tydliga funktioner, bra 
display och, framför allt, 
skallindikator med räknare 
som registrerar vartenda 
skall.

MINUS: Inga.

PRIS: 5 695 kr. 

Omdöme

◆ Trots att GPS-tekniken 
klivit in på marknaden är 
hundpejlen som jobbar med 
radiosignaler fortfarande 
många hundförares favorit. 
Dessutom går tekniken fram-
åt där också, vilket Contact 
Pro är ett bevis på.

Den här pejlutrustning-
en har vi testat i praktiken. 
Sändaren har suttit på en 
älghund, en wachtelhund och 
en ordentligt vidsökt spaniel. 
Vanlig jakt och jaktträning 
har varvats med eftersök med 
löshund. Tre olika hundförare 
har i olika hög grad deltagit 
i testet.

Alla gillade skallindika-
torn, där skallräknaren direkt 
kan berätta om vartenda skall 
hunden ger ifrån sig. Det 
innebär att jägaren får reda 
på hur hunden jobbar, om det 
till exempel är fast stånd eller 
gångstånd.

Mottagaren har 200 kana-
ler samtidigt som den här se-

naste pejlen i Contactfamiljen 
är olåst och kompatibel med 
alla äldre varianter. Det är 
alltså enkelt att få hjälp med 
att krysspejla. De många ka-
nalerna gör det också möjligt 
för samma förare att pejla fl er 
än en hund.

Vi fi njusterade frekven-
serna ofta, ett råd som rik-
tas till alla som använder 
radiopejlar. Resultatet blev 
att utrustningen fungerade 
fantastisk bra också på 
längre avstånd och i relativt 
kuperad skogsterräng. Vi har 
inte testat pejlen i hård kyla, 
men samma sak gäller där: 
Ju bättre fi njustering, desto 
säkrare pejling.

Funktionerna är enkla att 
jobba med, det går snabbt 
att hitta rätt nivå på förstärk-
ningen. Den lysande LCD-
displayen är bra, lätt att läsa 
av och tydlig.

Sändaren verkar mycket 
robust. Mottagaren tål också 
stryk men är inte vattentät, 
bara regnsäker (enligt leve-
rantören).

I sändaren sitter ett litium-
batteri på 3,6 volt. Drifttiden 
uppges vara cirka 350 tim-

mar. Mottagaren drivs med 
två alkaliska 1,5 voltsbatte-
rier och där är drifttiden cirka 
15 timmar.

Den som fortfarande litar 
mer på radiotekniken än på 
GPS, ska defi nitivt titta när-
mare på den här pejlen när 
det är dags för nästa investe-
ring i hundgarderoben. Det 
fi nns även en mindre sändare 
utan skallindikator. Den är 
dock inte testad.
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