Kommer snart!

Nyhet!

En bra affär sedan 1911
Mars-April 2020

Sauer 101 Carbon

45242:-

Sightmark Wraith HD
4-32x50 Mörkersikte

Jakt och
skytte

7990:-

Rek. ca-pris: 8995:-

Nyhet!

4G

Stort utbud av vapen
Se sid. 2-5

Anlägg din egen åtel
Se sid. 13
Nyhet! BolyGuard 4G och Molnus
Se sid. 13 och 15

Åtelkamera
BolyGuard BG584G

inkl. 3 månaders HylteSIM

1995:-

Läs mer om
kameran och nya
tjänsten Molnus
Hela denna bilaga är en annons från Hylte Jakt & Lantman

Se sid. 13 och 15

Kommer snart!

Sauer 404 Silence Select

Sauer 404 Synchro XTC

Sauer 404 Select

Sauer 404 Artemis

Sauer 404 Classic XTA

Sauer 404 Synchro XT

Sauer 101 GTI

Sauer 101 Classic XTA

Sauer 100 Classic XT

Sauer 303 Synchro XT

Sauer Apollon

Sauer Artemis

Finns i kaliber 12 och 20.

Finns i kaliber 12 och 20.

56567:-

73472:-

45375:-

45375:-

37995:-

41660:-

27195:-

21489:-

10995:-

23540:-

39195:-
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23540:-

Browning BLR Hunter Lightweight
Populär bygelrepeter från Browning. Passar både
hundföraren och passkytten.

15495:-

Vi har ett brett
utbud av vapen
för olika ändamål.
Kom in och prata
med vår kunniga
personal så
skräddarsyr vi ditt
vapenpaket!

Browning X-Bolt Composite

Browning A-Bolt Composite

Tikka T3x Lite ADS

Mauser M18 Dog Keeper 308win
S45 Hunter + Aimpoint Acro

Blaser R8 Professional Adjustable

Blaser R8 Professional Success

12195:-

8995:-

16195:-

14995:-

46995:-

39900:-

Blaser R8 Success Silencer

Blaser R8 Ultimate Silencer

89995:-

59995:-

Sauer 100 Pantera

Sauer 100 Fieldshoot

Merkel Helix Explorer

Merkel Helix Speedster

16845:-

18659:-

29995:-
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44900:-

Browning 725 Pro Sport Adjustable
Utmärkt sportskyttevapen för den kräsne.

49995:-

Browning 725 Sporter Black Edition

Browning Ultra XS Pro AC

Browning 725 Pro Trap Adjustable

Browning 525 Game One Vänster

Browning 525 Black Shadow

Browning 525 Trap One

Beretta 686 Black Edition

Beretta 686 Silver Pigeon Adjustable

Winchester SX4 Black Syntet

Winchester SXP Black Shadow

43795:-

54995:-

49995:-

24195:-

22195:-

24695:-

18990:-

23999:-

9995:-

5995:-

Hatsan Escort PS Auto inkl. slugpipa

5995:-

Yildiz SPZ M Adjustable
4

6995:-

CZ 455 Syntet 22lr

CZ 455 Syntet Varmint 22lr

Browning T-bolt 22lr

Tikka T1x 22lr

Anschütz 1416 D Classic 22lr

Merkel 961 20/8x57JRS

5295:-

5295:-

8895:-

7499:-

79995:-

10995:-

Fabarm Asper 2 8x57JRS

Blaser D99

25900:-

75895:-

Rek. ca pris 35900:-

Kommer snart!

Blaser K95 Ultimate Carbon 7x65R

Blaser BBF 97 Luxus

111495:-

69995:-

Se
hit!

Genzo Kamouflagekeps
Snygg och praktisk keps i kamouflage/orange.

69:Jaktställ Chevalier Pro Wood Action GTX
Herr och dam
Allround jaktställ för både passkyttar och rörligare jakt.
Med vind-och vattentätt Gore-Tex®membran. Håller dig
tyst, varm och torr på din jakttur.

4699:Rek. ca pris 9498:-

Genzo Stolsryggsäck Aluminium Vindrarp

Vi har ett stort sortiment av ljuddämpare
till rätt priser!

Lätt och slitstark stolsryggsäck av aluminium och Molltec.
Flera fickor i mesh med dragkedja och hållare för ammunition. Förstärkt med 2 bärremmar.

595:-
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Vi har
tömt hela
Normarks
grossistlager
på Blaser!
Välkommen in och
gör en superdeal
på ditt vapenpaket.

Inkl. inskjutningsstöd
Värde 495:-

Sikta rätt!
Kikarsikte 2-10x50i
Art.nr. 9008729006243

16400:-

Kikarsikte R2 2-12x50
RD 4C
Art.nr. 8594050734500

9875:-

Rek. ca-pris 13995:-

Inkl. inskjutningsstöd
Värde 495:-

Kikarsikte Z6i 2-12x50
Art.nr. 9006325070842

23000:-

Kikarsikte VX-R 3-9x50
Art.nr. 030317106881

7490:-

Kikarsikte VX-R 3-9x50
Firedot 4 Metric

Kikarsikte Conquest V6
2-12x50

7490:-

18489:-

Art.nr. 030317106898

Rek. ca-pris 13397:-

Art.nr. 4047006225606

Inkl. inskjutningsstöd
Värde 495:-

Kikarsikte Conquest V4
3-12x56
Art.nr. 4047006925605

9589:-

Rek. ca-pris 12000:-

Kikarsikte Victory HT 2,510x50 Riktmedel 60

Kikarsikte Victory HT
3-12x56 ASV+Riktmedel 60

Art.nr. 4047006425693

21895:-

Art.nr. 4047006435616

Kikarsikte KSP HD2 X61
/BL / 2-12x50

Rek. ca-pris 29800:-

12490:-

22995:-

Rek. ca-pris 25000:-

Art.nr. 5425026282233

Inkl. inskjutningsstöd
Värde 495:-

Kikarsikte AccuPoint
2,5-10x56
Art.nr. 719307400924

Kikarsikte Z8i 2-16x50
P L 4A-I

Kikarsikte Z8i 2,3-18x56
P SR 4A-I med skena

Rek. ca-pris 12900:-

29300:-

32100:-

11495:-

Art.nr. 9006325079845

Art.nr. 9006325079968
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Kikarsikte 3-12x50
Hungaria LM L3
Art.nr. 4060537016451

9995:-

Rek. ca-pris 15995:-

Explorer 8x42 Handkikare

Nitro 10x42 Handkikare

Vector 8x42 ED Handkikare

Avståndsmätare Taiga

Prisvärd kikare för hela familjen!
Med antireflexbehandling. Perfekt
för jägare, fågelskådare eller alla
som vill komma närmare naturen.

Kvalitetskikare för jakt och fågelskådning. Robust och vattentät. Med
skymningsvärde 20,5/17,6 och synfält
(1000m) 114 m.

Exklusiv kikare för jakt och fågelskådning. Robust och vattentät. Med
skymningsvärde 18,3/27,56 och synfält
(1000m) 133 m.

Avståndsmätare för jakt, golf eller
andra sportaktiviteter. Mätningen sker
via en laser som är osynlig ofarlig för
ögat.

Art.nr. 7333080017310

995:-

Art.nr. 7333080017341

Art.nr. 7333080017334

2495:-

1495:-

Art.nr. 7333080033259

999:-

Garmin Instinct
Art.nr. grafit 753759209605
Art.nr. röd 753759214586

Garmin Xero S1
Trapshooting Trainer
Art.nr. 753759231026

11199:-

Se hunden, hitta rätt, markera intressanta platser direkt på handleden.
En modern klocka 2020 borde kunna göra mer än bara visa tid och
datum. Med Instinct från Garmin får du en tålig, effektiv smartklocka
byggd för den aktiva jägaren. Kopplas enkelt till Alpha-enhet för hunddata och till InReach som fjärrkontroll. Med ett batteri som varar upp
till 14 dagar kan du vara ute på din jaktresa utan att tänka på laddning.
Den kopplas enkelt till din smartphone för sms-avisering, väder etc.
Du kan bli nådd men slipper bli störd. Du får även pulsmätning och
träningsappar för träning och en aktiv livsstil.

2585:Rek. ca-pris 3299:-

Få ut mer av ditt skytte!
Xero® S1 Trapshooting Trainer är en mobil träningsenhet som fångar varje skott, ger omedelbar feedback
och räknar poäng på den handskvänliga 5-tum stora
pekskärmen som kan läsas i solljus. Du kan analysera
skottets position i förhållande till duvan, reaktionstiden och duvans avstånd för både träffar och missar
vilket hjälper dig skjuta mer exakt. Genom detaljerad
och snabb feedback på dina skott (och missar) kan du
snabbt och smidigt bli en bättre hagelskytt. Para ihop
med Xero® S-appen för att se poäng, prestationsdata,
historiska tendenser och mycket mer. Batteriet räcker
upp till 8 rundor (2.5 timmar) per laddning.

Ulf Linderoth skriver i Svensk Jakt nr 12,
2019 följande: ”Detta kan helt klart vara en
del på vägen till bättre hagelskytte.”
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Se fler lockpipor på

Gömsle 3-in-1

www.hylte-lantman.com

Art.nr. 7333080015156

Kamouflagenät 4,5x1,50 m
Art.nr. 7333080032665

995:-

199:-

Nordic Barrborn Crow
Lockpipa för Kråka 2-pack
+ DVD

Nordik Barrborn Basic Crow
Lockpipa för kråka

Faulk’s C-50
Lockpipa Kråka

399:-

195:-

185:-

Art.nr. 7350049400709

Rek. ca-pris 499:-

Art.nr. 7350049400075

Hubertus Lockpipa
för and och kråka

Art.nr. 051101000284

Rek. ca-pris 229:-

Marknadens lättaste och smidigaste gömsle som kan monteras upp på tre olika sätt.

Art.nr. 7340088504407

199:-

Rek. ca-pris 295:-

Kampanj

Uvbulvaner
Pris från

95:-

Art.nr. 7333080035918

159:-

Art.nr. 7350041021315

99:-

Ord. pris 189:-

Swingblade G3 Kniv

Viltsäck Rådjur/Vildsvin
215x72cm

Slaktgalge Rådjur

71:-

73:-

Art.nr. 7333080035505

Kamouflagenät 4x1,50 m

Briv Patronbälte hagel

Art.nr. orange 7391537737389
Art.nr. svart 7391537717381
Art.nr. lime 7391537767386

439:-

Art.nr. 7333080035833

Rek. ca-pris 695:-

8

Paket

Uv med rörliga
vingar + Kamouflagenät 4x1,50 m
Uv med rörliga vingar +
kamouflagenät 4x1,50 m.

299:-

Ord. pris 428:-

Slaktset

Art.nr. 7350009989527

Innehåller 3 knivar, 1 buköppnare och 1 slipstål.

395:-

Gör dig redo
för bockjakt!
Hubertus Buttolo-Blatter
Lockpipa för rådjur

Nordik Lockpaket Råbock
DVD+Nordik Roe Lockpipa
rådjur

275:-

239:-

Art.nr. 7340088501123

Rek. ca-pris 398:-

Lövcamo jacka+byxa

Camohuva

Set med jacka och byxa i 100%
polyester med påsydda löv.

Lätt huva i mesh med lövcamouflage
som döljer dig på passet.

Art.nr. 7333080025902

495:-

Jakthandske Camo
Tunn och smidig jakthandske i stretch/spandex
med antiglid i greppytan.
Storlek M-XL.

Art.nr. 7333080034652

89:-

99:-

Skjutstöd

Benstöd 3-delat
och tiltbart 33-68 cm

Singel

Art.nr. 7333080035888

Art.nr. 7333080035710

Trigger Stick Gen 3
Pris från

939:-

Rek. ca-pris från 1195:-

129:-

3-delat och tiltbart benstöd från
5etta. Benstödet är försett med
tiltbart/pivot vagga, vilket gör det
möjligt att vinkla geväret år sidorna
vid ojämnt underlag

Bipod

Art.nr. 7333080035871

499:-

249:-

Art.nr. 7350049400136

Rek. ca-pris 598:-

Bagen Vilt & Vedsäck
Art.nr. 7333080015071

För användning av transport av ved,
trädgårdsavfall, viltkroppar, fisk, bulvaner, oljiga motordelar mm.

169:-

Skjutstöd
EraseXT™
Camo
4-bent

Art.nr. 5707335411017

Lätt och mycket stabilt skjutstöd i
100% aluminium. Lätt att justera.

895:-

Rek. ca-pris 1395:-

Inkl.
skjorta
Värde 695:-

Lynx Jaktställ

Exklusivt jaktställ utvecklat för pyrschjakt. I tyst
stretchmaterial av 100% polyester. Med membran
som är vattentätt och ventilerande.
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7990:-

Nyhet!

Fjärrstyrningsset till Genzo
Lerduvekastare
Art.nr. 7333080043074

Med detta tillbehör kan du stå upp till
75 m från kastaren och aktivera den.

Vid köp av Lerduvekastare
SuperTrap Dubblé

399:-

Ord. pris 469:-

12V Lerduvekastare SuperTrap
Dubblé 90

Competitor Portabel
Lerduvekastare
Art.nr. 7333080038391

Smidig, portabel lerduvekastare
som gör skyttet roligt. Kastar
enkla eller dubbla duvor.

295:-

Endast hämtning i butik

inkl. skyddsöverdrag
Art.nr. 7333080004075

Elektrisk lerduvekastare som drivs
av 12 Volts batterier (ingår ej).
Standardmagasin för 25 duvor som
kastas iväg med hjälp av en sladdfotpedal. Kastar ca 100 meter och har
ställbar kasthöjd. Inklusive magasinförlängning som ger magasinet en
kapacitet på totalt 90 duvor.
Inkl. skyddsöverdrag.

3995:-

Wobbler till SuperTrap
Art.nr. 7333080004068

”Vaggar” automatiskt kastaren
vertikalt och horisontellt för
slumpvis riktning på duvan.

Vid köp av Lerduvekastare SuperTrap Dubblé

Handkastare för Lerduvor

CCI Lerduvor 150-pack

Smidig handkastare för lerduvor.
Fungerar utmärkt vid övningsskytte!

125:-

Art.nr. 7333080035703

1595:-

79:-

Ord. pris 2495:-

Art.nr. 7333080016337

Rek. ca-pris 150:-

Hel pall (9750 st): 6923:Nyhet!

Skytteväst

Art.nr. 7333080042206

Öva skytte!

Passar både vänster- och
högerskyttar. Storlek S-3XL.

495:-

Trap Skytteväst
Art.nr. 8051832313051

Passar både vänster- och högerskyttar. 100% bomull.
Storlek XS-5XL.
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890:-

Skytteglasögon Maxim
Ballistic klar lins

Skytteglasögon Amber Gul

Skytteglasögon Amber BLK

Med en patenterad icke-sfärisk lins
för 180º fritt synfält med enastående täckning över ögonen.

Med mjuka skalmar som är flexibla
och formar sig efter huvudet. Extremt
lätta.

Populära vid skytte mot grön bakgrund då orange mål framhävs.
Beläggning mot repor och imma.

Art.nr. 4046719307869

139:-

Art.nr. 4054596624047

Art.nr. 4054596624047

145:-

145:-

Rembygelset hagelvapen,
komplett set
Art.nr. 7333080043067

Komplett set för att fästa en 25 mm
(1") vapenrem i ett hagelvapen.

169:-

Kampanj

Sauer Vapenfodral Grön
Art.nr. 7333080044125

Stiligt och tåligt vapenfodral i cordura. Med utvändig ammunitionsficka, axelrem och bärhandtag.

699:-

Vapenrem Neopren
Orange eller svart

Vapenrem Grön pro
Art.nr. 7333080013237

89:-

Art.nr. orange 7333080035925
Art.nr. svart 7333080035932

98:-

Vid köp av 3 st eller fler:
75:-/st

Ord. pris 119:-

SportTac Hörselskydd

WS6 Alert XP Hjässbygel

Specialutvecklat hörselskydd för
jägare och skyttar. Utrustad med
nivåberoende funktion som förstärker svaga ljud och dämpar höga.

Headset med inbyggd FM-radiomottagare. Prata i telefon eller lyssna på
musik samtidigt som du jobbar via
smart Bluetooth-funktion.

Rek. ca-pris 1329:-

Rek. ca-pris 3694:-

Art.nr. 7318640044852

1099:-

Art.nr. 7318640067943

Skjutmål Gul boll 22lr
Art.nr. 7333080012971

Rullande skjutmål för 22lr. Perfekt till
övningsskyttet!

3189:-

149:-

Sauer Neoprene Vapenrem
Ergo Rest Green/Brown
Art.nr. grön 7333080044057
Art.nr. brun 7333080044552

1295:-

22-skjutmål PTKW400,
5mm, Ruter ess, Flippmål
7333080041940

Skjutmål för ett roligt och varierat
övningsskytte! För kaliber 22.
450x200x300 mm.

395:-

Inkl. måltavla
100-pack, snurrmål, kulor, vapenfodral och kulfång

Luftgevär A30 Combo Syntet
Art.nr. 7333080034959

Värde
555:-

2195:-

Rek. ca-pris 2800:-

Luftgevär A30 S2 Combo Syntet

Skjutmål för luftgevär och
22lr

Rek. ca-pris 3495:-

Pris från

2595:-

11

69:-

Skjutmål för luftgevär
PT-SS, 3mm, djurfigur flipp
med tavelhållare
Art.nr. 7333080041957

295:-

Produkter
för din åtel!

Komplett Foderautomat 280 liter
Art.nr. 7333080032054

Foderautomat som är köldtålig samt har stor
spridningsradie och batterikapacitet.
Innehåller:
• Behållare på 280 liter
• Foderspridare
• FeedCon (styrbox)
inkl. 3 månaders abonnemang
• Nivågivare
• Benställning av trä
• Tillbehör och monteringsanvisning

7995:-

Komplett Foderautomat 500 liter
Art.nr. 7333080018294

Komplett foderautomat med spridare som är
skyddad från väder och vind.
Innehåller:
• Behållare på 500 liter
• Foderspridare
• FeedCon (styrbox)
inkl. 3 månaders abonnemang
• Nivågivare
• Benställning av trä
• Tillbehör och monteringsanvisning

14500:-

Max-LED V2 Belysning
Art.nr. 7350009989855

12 volts ljusslinga med gröna LED-dioder. Med inbyggd skymningssensor
som tänder slingan varje kväll när det
blir mörkt.

795:-

Mini-LED Åtelbelysning

FeedCon Aktivitetsensor

12 volts åtelbelysning med inbyggd
skymningssensor. 2 x 1,5 m kabel med
tre gröna LED-enheter på varje kabel
(totalt 12 dioder).

Aktivitetsensor som informerar
via FeedCon och din smartphone
om när vildsvinen varit vid din
foderautomat.

Art.nr. 7333080010823

XO-G1000 LED-lampa
Art.nr. 7333080035109

Robust ficklampa med grönt LED-ljus.
1000 lumen, räckvidd upp till 300 m.

795:-

195:-

Art.nr. 7350086930047

1495:-

Solid Foderspridare
Art.nr. 7333080032092

Spridare som ställs in med hjälp av
en digital timer. Sprider 1-6 gånger
per dygn. Spridningstiden kan ställas
in mellan 1 och 60 sekunder. Sprider
hårdare typ av foder som majs ca 10
meter i radie om spridaren är högt monterad. Ställbar motoreffekt. Spridaren
fästes enkelt i valfri tunna. Drivs av ett
uppladdningsbart 12 volts batteri (ingår
ej). Tillverkad i kraftig och solid metall.
Svenska menyer på timer-enheten.
Batteri CR2032 till timern (ingår ej).

495:-

Solcellspanel till Solid
Foderspridare
Art.nr. 7350002693896

Solcellspanel som passar till Genzo
Solid foderspridare.

295:-

Vid köp av Solid foderspridare: 150:12

Uppladdningsbart
batteri 12 volt
Art.nr. 7333080004877

Till exempelvis foderspridare,
ficklampor, leksaker, gräsklippare,
nödbelysning, larmsystem mm.

249:-

Att anlägga en åtel
Jakt på vildsvin kan utövas på många olika sätt men en av de mest populära jaktformerna är
åteljakt. Åteljakt kan låta enkelt men det finns mycket man måste tänka på för att lyckas på bästa
sätt. I den här texten ska vi gå igenom några punkter som är viktiga.
Val av plats
Det absolut viktigaste man ska tänka
på när man startar en åtel är på vilken
plats den ska anläggas. Vildsvinen har
ett extremt bra luktsinne och känner
en människas vittring på väldigt långa
avstånd. Därför är det viktigt att först
ta reda på hur vinden oftast ligger. Du
vill, om möjligt, alltid ha vinden från
åteln med riktning mot kojan eller tornet som jakten ska ske från.
Vildsvinen trivs bra i tät vegetation
där de kan känna sig trygga. Därför är
det ett stort plus om man kan hitta ett
område mitt inne i en plantering. Där
kommer vildsvinen med all säkerhet att
känna sig trygga.

Produkter till åteln
Det finns en mängd produkter för
åteljakt och det är svårt att veta vad
man ska använda för bästa resultat.
På Hylte Jakt & Lantman har vi allt du
behöver till din åtel.
Hos oss hittar du allt från en enkel foderspridare till ett komplett åtelpaket.
Vi har också ett brett sortiment med
lockmedel, kameror, belysning mm.

Provmata först
Ibland hittar man, vad man själv tror,
den ”perfekta platsen” för en åtel.
Man bygger vakkoja och ställning till
foderspridare och startar upp allt
men efter några veckor visar det sig
att vildsvinen inte besöker den tänkta
åtelplatsen. Då är jobbet du lagt ner
förgäves och du får göra om allt igen.
Därför är det alltid bättre att provmata
på den tänkta platsen innan du drar
igång på riktigt. Det enda du behöver göra är att pensla ut Genzo vild-

Att mata rätt
När vildsvinen har börjat besöka din åtel
och du jagar där så vill du att vildsvinen
stannar länge. Mata så lite som möjligt.
Ställ in din spridare på olika tider. Det
är bra att sprida en sekund vid tre-fyra
tillfällen under samma kväll. Vildsvinen
är smarta och kommer snart att lära sig
vilka tider maten är serverad. Med en
spridare från Genzo kan du ha sex olika
spridningstider per dygn.
Ett extra tips för att underhålla vildsvinen så länge som möjligt är att du

svinstjära på ett träd samt hälla ut lite
majs eller en rulltunna med majs i. Du
kommer ganska snart att se om vildsvinen tycker om sin nya matplats!
När du vet att vildsvinen besöker din
åtel är det dags att bygga din åtelplats.

Nyhet!

4G

har en rulltunna/dunk med t ex majs i.
Det är en bra sysselsättning och det tar
lång tid för vildsvinen att äta upp maten.
Strö gärna ut halm eller hö på din
åtel. Detta gör att fåglarna har svårt
att plocka upp maten från marken och
den får ligga kvar till vildsvinen kommer.
Halmen gör även att det tar längre tid
för vildsvinen att äta.
Val av vaktorn
Vad ska du sitta i när du ska jaga vildsvinen? Som ni nu vet har vildsvinen
extremt bra luktsinne och låter sig inte
luras så lätt. Därför är det mycket viktigt
att man kan stänga inne så mycket
vittring som möjligt. Ett välisolerat torn
är klart bäst men det kan även fungera
med enklare lösningar som t ex vanliga,
höga jakttorn.
Håll koll på viltet
Förhoppningsvis kommer du att få
många vildsvin och även andra djur på
din åtel. Då kommer vi till en annan viktig
men rolig punkt: Att hålla koll på vilket
vilt som besöker din åtel! Det är både
lärorikt och väldigt kul. Då behöver du en
åtelkamera. Att välja är inte lätt men det
hjälper vi dig med! Läs gärna om vår nya
kamera nedan.

Fodertunna med benställning 120 liter
Art.nr. 7333080012469

Fodertunna 120 liter med låsbart lock.
Benstativ av tryckimpregnerat trä.

1195:Åtelkamera
BolyGuard BG584G
inkl. 3 månaders HylteSIM
Art.nr. 7333080043906

Åtel/övervakningskamera i HD med
4G-funktion som förenklar övervakningen. Ett HylteSIM bas 3-månaders abonnemang ingår (inkl. SIMkort). Förinstallerad med Molnus.
Läs mer om Molnus på sid. 15.

1995:-
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Endast hämtning i butik

Vildsvinstjära
Spray 600 ml

Art.nr. 7350002694046

59:-

Vid köp av
3-pack: 56:-/st

Lockmedel

Trätjära/Vildsvinstjära 3 kg
Art.nr. 7350002694039

Boar Collect Tjärspridare

169:-

Art.nr. 7090012410075

1595:-

Vid köp av
3-pack: 150:-/st

Rek. ca-pris 1895:-

Lockmedel/foderförbättrare.
Välj mellan hasselnöt, vanilj och
choklad/het chili.

125:-/st

Rek. ca-pris 139:-

Pro-Optics PRO 2.3G
Åtelkamera
inkl. 3 mån HylteSIM
Art.nr. 7333080017235

Svenskdesignad kamera som är anpassad till
våra nordiska förhållanden. Med 22 megapixel
bildupplösning!

Flexifästet för
åtelkamera

Ram Mounts Fäste för
Åtelkamera

Vid köp av 3-pack: 2295:-/st

199:-

295:-

Åtelkamera
Scout Guard SG562-25mHD

Attrapp / Låtsaskamera

2495:-

Art.nr. 6944053801242

Vill du inte ha en kamera som skickar
bilder är detta kameran för dig. Har
även inspelningsfunktion med ljud.

1295:-

Art.nr. 7350088288504

8-pack Panasonic Pro
Power Batteri AA
Art.nr. 5410853039983

49:-

Art.nr. 7333080015828

Skylt ”Kameraövervakning”

För dig som har problem med att du
blir av med kameror i skogen eller vill
skrämma bort tjuvar från tomten.

49:-

295:-

Rek. ca-pris 98:-

Art.nr. 793442952562

Art.nr. 7333080016016

Vid köp av 3-pack:
33:-/st

Endast hämtning i butik

Komplett Åtelplats
Art.nr. 7333080040158

6 Volts Blycellsbatteri 12 Ah

Art.nr. 5412810076307

Lämplig för drift av åtelkamera mm.

199:-

Innehåller:
• Fodertunna med benställning 120L
• Genzo Solid Foderspridare
• Genzo Batteriladdare Blycell 12 Volt
• Uppladdningsbart batteri 12V
• Genzo Max-LED V2 Belysning
• Åtelkamera BolyGuard
inkl. 3 månaders HylteSIM
• Genzo XO-G1000 Eftersökslampa LED
• 5 st 8-pack Panasonic Pro Power batteri AA
• 2 st 16 GB Minneskort Professional
• Panasonic CR2032 2-pack

Fodermajs 25 kg

4998:-

Art.nr. 7333080033150

155:-
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Ord. pris 6517:-

Paket

Kameror som skickar bilder har funnits i många år. Tekniken
går snabbt framåt och utmaningarna och kraven blir större.
De första kamerorna som kunde skicka
bilder skickade dessa som MMS till
mobiltelefonen. Tekniken hade dock
sina begräsningar som medförde att
bilderna blev små och otydliga. Kostnaderna var också höga och leveranserna
osäkra.
När kamerorna som kunde skicka
e-post kom medförde de helt nya
möjligheter. Driftkostnaderna blev nu
lägre och bilderna av bättre kvalitet. Det
finns dock en del med den här tekniken
som kan förbättras: man är tvungen
att öppna varje e-post för att titta på
bilderna, det kan vara svårt att hitta just
den där bilden med den stora galten
när man vill visa en kamrat, e-post
fastnar i spam-filter eller sorteras som
skräppost mm.
Nu är det dags för nästa stora framsteg
inom kameratekniken: Molnus!
Molnus är vad man kallar ett molnbaserat system (cloud på engelska). Systemet fungerar så att kameran laddar
upp bilden till Molnus som direkt skickar
en notis med ett ”pling” till din telefon

Direkt access till dina
kameror från app
eller desktop.

om att en ny bild är tagen. För att se på
bilden så klickar du bara på notisen och
Molnus visar bilden i ett galleri med alla
andra bilder som kameran tagit. I appen
kan du även hantera kamerans alla
inställningar samt dela din kamera med
fler som då kan se dina bilder.
Vad är det som gör Molnus bättre än
tidigare e-postteknik?
Listan kan göras lång men här är några
av alla fördelarna:
Alla bilder är sorterade i ett galleri per
kamera vilket gör det mycket enkelt
och överskådligt
Man slipper problemen med e-post
såsom spam-filter, lång leveranstid
av bilder, felstavning av e-postadresser i kameran, e-post som hamnar i
fel inkorg, e-post från kameran som
blandar sig med övrig e-post i inkorgen mm
Möjlighet att på distans ändra kamerans inställningar
Kamerastatus med information om
batterinivå, förbrukning på SD-kort
samt signalstyrka

•
•

•
•

Se kamerans bilder i
ett galleri. Enkelt och
överskådligt.

Dela dina kameror
med dina vänner och
ta del av deras.
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• Blixtsnabb att komma igång med:

starta SIM-kortet, ladda ner appen,
skanna QR-koden, KLART!

Det är gratis att använda Molnus!
Att använda Molnus för att ladda upp
bilder, titta på bilder, lagra bilder och
få notiser när bilder laddats upp är helt
gratis! Jo, du läste rätt. Noll kronor. Inga
löpande eller fasta kostnader för dessa
funktioner.
Det finns dock vissa extrafunktioner i
Molnus som är förenade med kostnader
från tredje part-leverantörer som de
debiterar Molnus för. Om man använder dessa funktioner måste Molnus
ta betalt för dem. Betalningen sker i
Molnus-Kredits som är en typ av valuta
som används på Molnus. Med varje ny
kamera följer det med 300 gratis Molnus-Kredits för att man ska kunna testa
de här funktionerna.
Ladda ner appen här:

Registrera nya kameror
direkt i appen.

Kontrollera alla inställningar för din kamera
direkt från Molnus.

Storsäljare!

Vapenfodral Grön, camo eller orange

Inskjutningsstöd

Art.nr. grön 7333080002026
Art.nr. camo 7333080002019
Art.nr. orange 7333080002033

Art.nr. 7333080035697

Robust och stabilt inskjutningsstöd i metall
som gör det lätt att skjuta in bössan.

Passar 98 % av alla vapen med ljuddämpare och optik monterat!

175:-

495:Inkl.
brandbox och
vapenvårdslakan

Vi byter utseende!
Vi har nyligen lanserat
vår nya, förbättrade
hemsida och framöver
kommer vi att se lite
annorlunda ut när det
gäller nyhetsbrev, hemsida, katalog och annonsering – men vi är fortfarande samma goa gäng
bakom kulisserna!
/Vännerna på
Hylte Jakt & Lantman

Inkl.
vapenvårdslakan
Värde 149:-

Värde 844:-

Vapenskåp/Säkerhetsskåp
SolidSafe 152kg Kodlås

Profsafe Vapenskåp/Säkerhetsskåp S4 Nyckellås

Godkänt för 20 st gevär (20 poäng).
Behöver inte bultas fast.

Godkänt för 20 st gevär (20 poäng).
Vikt 80 kg.

Art.nr. 7333080038001

5795:-

Art.nr. 7333080002057

2995:-

®

Öppettider i butiken: Måndag-fredag: 9-18 • Lördag: 9-13
Dygnet runt på webben!
Se resten av vårt breda sortiment på www.hylte-lantman.com
Alla priser är inklusive moms. Annonsen/bilagan är giltig t o m 30/4 2020.
Vi reserverar oss för tryckfel, slutförsäljning och eventuella prisjusteringar.
Gäller så långt lagret räcker. Eventuell fraktkostnad tillkommer.

0345-400 00
www.hylte-lantman.com
Hantverksgatan 15
314 34 HYLTEBRUK

Butiksmässa
24-25 april
Två dagar fulla med
bra erbjudanden,
roliga aktiviteter och
trevliga leverantörer.

Välkommen!

