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Čitateľská súťaž!

Príbeh
lovca
Na návšteve

v revíri pod
Spišským

hradom

Neviete si poradiť s nevítanými
návštevníkmi lesa?

Poľovníciverzusmotorkári
20 predplatiteľov

odmeníme
hodnotnými cenami

Vždy
v pohybe
Zimný lov ostrieža
so sbirolinom

„Mám rád tiché brieždenia“
Hokejový tréner Zdeno Cíger ako ho nepoznáte

Za kaprami na Rio Ebro

Španielsky
zápisník



Vyrábajú ich v najvyššej kvalite v USA a poznajú ich na
celom svete. Ich kvalite a životnosti zodpovedá aj záruka. Vy-
značujú sa vysokou pevnosťou dokonale opracovaného obalu
zo zliatiny hliníka. Anodizovaný povrch zlepšuje odolnosť
proti korózii. Utesnenie batérií dosahuje vysokú odolnosť
voči vode a spoľahlivo ich chráni. Pootočením sa nastavuje in-
tenzita svietivosti. Používanie spríjemní dizajn ovládania. Sú
ideálnym riešením zabezpečenia svetla v extrémnych pod-
mienkach, pretože sú takmer nezničiteľné.

Patria medzi svietidlá,
ktoré sú špeciálne určené pre
poľovníkov. Deväťvoltová xe-
nónom plnená žiarovka do-
pĺňa telo baterky, ktoré je
vyrobené z odolnej hliníkovej

zliatiny. Dĺžka je 174 a priemer 27 milimetrov. Pri týchto kom-
paktných rozmeroch ponúka svietidlo extrémny svetelný
výkon 110 lumenov a vydrží svietiť nepretržite 90 minút.
Dosah svetla má až 220 metrov. Zdrojom sú lítiové batérie.
Rovnako ako všetky svietidlá Nextorch aj Z9 je vodotesné až
do hĺbky do 100 m, nárazuvzdorné a spoľahlivé v každom po-
časí. Jeho možnosti ešte rozšíri množstvo profesionálneho prí-
slušenstva. Na všetky ručné svietidlá Nextorch je doživotná
záruka!

Ručné
svietidlo Nextorch Z9

LOVECKÉ POTREBY

Pri pobyte v prírode počas dňa si viacerí neuvedomujú, že ich zámer sa môže
nepredvídane predĺžiť do neskorého večera, prípadne aj noci. Pohybovať sa
v prírode po tme dokážu len skúsenejší, aj to len v známom prostredí. Pre menej
skúsených, ale aj skúsených, najmä v neznámom prostredí je nevyhnutné
počítať so svietením. Mnohí ocenia čelovky, ktoré umožňujú používať obidve
ruky. Poľovníci pri vyvrhovaní zveri potme po úspešnej dohľadávke, rybári pri
naväzovaní vlascov alebo turisti pri prenose zraneného.

Svietidlá pre poľovníkov,
rybárov a turistov

Ide o čelové
svietidlo s viace-
rými funkciami
a gumeným
pásom. Obsahuje

3 LED diódy s extrémnou svietivosťou
a kryptónovú žiarovku. Možno ju elektronicky programovať
a ohnisko môžeme nastaviť na rozptýlené a smerované
svetlo, pričom môžeme tak isto nastaviť
uhol dopadu svetla. Životnosť batérií Pa-
nasonic, ktoré sú súčasťou príslušenstva je
dostatočne dlhá a čelovka je odolná
voči vode. Rovnaké parametre
a funkčnosť ponúka aj batériové
svietidlo CY 031

Tieto kvalitné svietidlá
pôvodne vyvinuli pre špe-
ciálne jednotky ozbrojených
zložiek. Výborne sa však
hodia aj poľovníkom, ktorí
vedia oceniť skutočnú kvalitu. Telo je z odolnej hliníkovej zlia-
tiny, má dĺžku 150 a priemer 27 milimetrov. Baterka je vyba-
vená vysoko svietivou 3W LED diódou od firmy Luxeon so
životnosťou 100 000 hodín, dosahuje maximálny výkon 65
lumenov a vydrží svietiť na plný výkon 300 minút nepretrži-
tej prevádzky. Dosah svetla je minimálne 120 metrov. Svie-
tidlo je vodotesné až do hĺbky 100 metrov, nárazuvzdorné
a absolútne spoľahlivé v každodennom použití s možnosťou
nákupu mnohých profesionálnych doplnkov a príslušenstva.
V cene je nabíjačka a Li-ion akumulátor.

Hliníkové telo bateriek je odolné
proti vode. Svetlo si môžete nastaviť na
rozptýlené alebo priame a svietivosť za-
bezpečuje kryptónová žiarovka, ktorá
je súčasťou príslušenstva aj s náhrad-
nou navyše. Rozdiely sú vo výkone
žiaroviek a rozmeroch jednotlivých ba-
teriek.

Ručné
svietidlo Nextorch P1

Vysoká intenzita halogénových
lámp zaručuje pri tomto svietidle až
50-hodinovú svietivosť. Niklokad-
miový batériový zdroj má možnosť
viac ako tisícnásobného nabitia. Vy-
soko leštený kovový reflektor znáša
extrémne teploty a svetelný lúč sa
dá nastaviť. Masívna konštrukcia zo zliatiny hliníka má prúž-
kovaný zdrsnený dizajn a anodizovaním zlepšenú odolnosť
proti korózii. Rovnako je svietidlo odolné voči vode a otra-
som. Batéria je vymeniteľná a žiarovka vás poteší svojou
dlhou životnosťou.

Kovové batériové svietidlá FRA 01, 02 a 03

Batériové svietidlo HL 630

Kovové
akumulátorové

svietidlo MAGLite –
dobíjateľné
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Má vysoko intenzívny nastaviteľný
svetelný lúč a náhradná žiarovka je
v tele záveru batérie. Krásny jednoduchý
a účelný dizajn vylepšuje aj zvýšená
odolnosť proti korózii, vode a otrasom.
Obal batérie je úzky s možnosťou
uchytenia na závere batérie
a dá sa použiť ako praktická
kľúčenka.

Môžeme ho okrem bežného využitia použiť
aj ako výstražné svetlo.
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Toto svietidlo
má okrem halogé-
novej aj kryptó-
novú žiarovku a 12
LED diód s prieme-
rom päť milimet-
rov. Čas
nepretržitého svie-
tenia kryptónovej
žiarovky je osem
hodín a diódy vy-
držia svietiť do-
konca nepretržite dvanásť hodín. Rovnako ako
predchádzajúca baterka, aj táto je odolná proti nešetrnému

zaobchádzaniu, vlhku a strie-
kajúcej vode. Dobíjanie aku-

mulátora je rovnaké
a parametre sú
zhodné aj s kryptó-
novým nabíjacím
svietidlom PL-839.

Kovové batériové svietidlo
Cell2 AA

Kovové batériové
svietidlo Cell AAA

Telo baterky je hliníkové s proti-
šmykovou rukoväťou. Extrémnu svieti-
vosť zabezpečuje až šesť LED diód,

ktorých životnosť je až 100 000 prevádzkových hodín, a xe-
nónová žiarovka s výdržou 10,5 hodiny. Rozptyl svetelného
lúča sa dá nastaviť príslušenstvom a poteší aj remienok na zá-
pästie a puzdro na opasok. Samo-
zrejmosťou je odolnosť proti vode.
Rozmery sú 56 x 215 milimetrov.

Rovnaké parametre ponúka aj
kovové batériové svietidlo AR 306
s menším rozmerom 42 x 140 mili-

metrov.
Hliníkové telo s protišmykovou

rukoväťou má aj kovové batériové
svietidlo A 330, má však len 3 LED
diódy a je bez žiarovky. Batérie majú
dlhú životnosť, pri plnom výkone
diód až 35 hodín, a zaujímavé sú aj

malé rozmery 33 x 137 milimetrov.

Tvorí ho kombinácia plastu a ocele a ne-
pretržite nám posvieti 4,5 hodiny. Olovený
akumulátor dobijeme napájacím zdrojom
230 V, respektíve nabíjačkou z auta. Okrem
svietenia nám v prípade potreby ukáže aj
správny smer, pretože má zabudovaný
kompas.

Kempingové svietidlo nabíjacie
7W trubice

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

Halogénová žiarovka a olovený akumulátor zabezpečujú
3,5 hodiny nepretržitého svietenia. Svietidlo dobre znáša ne-
šetrné zaobchádzanie, prašné a špinavé prostredie, je odolné
proti vlhkosti a striekajúcej vode. Akumulátor dobijete nápa-
jacím zdrojom 230 V, prípadne 12 V, nabíjačkou z auta,
ktoré sú súčasťou príslušenstva.

Kovové batériové svietidlo
AL 62D

Nabíjacie halogénové
svietidlo 3810
s príslušenstvom

Nabíjacie svietidlo halogénové
3810 s LED diódami
s príslušenstvom


