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Yukon Jaeger 3-12x56

Tekst & foto: Arne T. Hamarsland

Optikk fra øst

Skepsisen var absolutt på plass da vi pakket opp kik
kertsiktet fra Yukon, produsert i Hviterussland. Var det
i det hele tatt vits i å teste dette?

D

Yukon er mest kjent for sine lysforster
kere og varmekameramodeller. I Jaeger-se
rien er det i tillegg til testsiktet tre andre
modeller: 1–4x24, 1,5–6x42 og 3–9x40.
Jaegersiktene har standard 30 mm tube som
er forsterket for å tåle frontmonter ing av
Yukons lysforsterkere eller varmekamera. At
siktet er tjukt i godset merkes godt foran,
med 56 mm objektivdiameter er ytre diame
ter på hele 65,1 mm. Til sammenligning har
en Zeiss Victor y 3–12x56 en frontdiameter
på 61,5 mm.

hvert trinn. Du trenger derfor ikke skru
helt tilbake for å slå av, det er nok med
ett knepp fram eller tilbake. Rødpunkt
drives med et 3V-lithiumbatteri. Batteri
polaritet er godt merket.

Store og grepsvennlige justeringsratt
med distinkte og tydelige knepp. Retning
og avstand per knepp er godt merket/
lettlest. Innstilling av justeringsskruen
nullstilles enkelt ved å trekke den ut, sette
nullpunkt og trykke den inn igjen. Enkelt
og funksjonelt. Justeringen er ¼ tomme
per knepp. Den fungerte nøyaktig når
siktepunkt ble skrudd 15 knepp opp/ned/
venstre/høyre og så tilbake til senter. Jus
tering på 15 knepp (100 m) var 11 cm,
noe som var litt mer enn oppgitt justering
på 9,6 cm.

Siktet har ED-glass med full antire
fleksbehandling og vannavvisende belegg
på ytre glassflater. Det er nitrogenfylt og
vanntett, tåler dykking på 1 meters dyp i
30 minutter. Produsent klassifiserer siktet
som støtsikkert. Det leveres med fire ulike
retikler, hvorav to er tilgjengelige i Norge.
Retiklet er plassert i andre bildeplan, altså
Godt grep på 25 mm bred gummibe
ikke medforstørrende. Det beholder derfor
samme størrelse hele veien fra 3x til
12x. Dette gjør finsikting på stor for
Youkon Jaeger
størrelse enklere.
Det er en stor og solid vribryter
for lysstyrke på venstre side av
siktet. Størrelse og profilering gjør
denne lett å bruke, selv med tyk
ke hansker. Rød senterprikk med
åttetrinns justerbar lysstyrke. Når
du vrir er det lagt inn AV mellom
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3-12x56

Pris: 6200 kroner
Vekt: 670 gram
Lengde: 357 mm
Diameter mellomtube: 30 mm
Beskyttelse: IPX7
Garanti: 10 år
Importør: TenoAstro, www.tenoastro.no

lagt zoomring med doble profileringer
og kjølribbe. Noe mer skrapelyder under
zooming enn det vi er vant med fra pre
miummerkene. Gangen er imidlertid jevn
og med passe motstand hele veien. Ved
18 kuldegrader går zoomen fortsatt lett
og jevnt. Dioptriringen nærmest øyet er
også lett å få tak på og har brukbart jevn
gange.

Siktet oppleves som følsomt på
sikteøyeplassering. Oppgitt øyeavstand på
90 mm stemmer med våre erfaringer. Kik
kerten framstår da kun som en utydelig
sort ring i synsfeltet og er ikke sjenerende.
Synsfelt på 100 meter oppgis til 12 meter
(11,5m) på 3x og 3 meter (3,1m) på 12x.
Våre målinger i parentes. I praktisk bruk
merkes det at synsfeltet er ca. 10 % sma
lere enn det f eks1 Zeiss Victory 3–12x56
2
gir.
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+ God skarphet og kontrast. Solid.
Enkel å bruke med hansker. Greit
justerbart rødpunkt.
– Smalt synsfelt. Tung. Følsom på
sikteøyeplassering. Begrenset utvalg
retikler.
= Arbeidsjern fra Hviterussland.

