TEST | GPS-VÄST

Min Jakthund testar

GPS-västar

Fördelarna med en GPS-väst är många i jämförelse med att ha en pejl i ett band
runt halsen på hunden. Men då förutsätter det att västen sitter bra, att hunden
trivs med västen och att den fungerar som den ska.
TEXT: ALEXANDER GÖRANSSON
FOTO: JOHAN OLSSON
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“Ett problem som de flesta modeller
dras med är att västen inte sitter på ryggen,
utan att den vrider sig på sidan”
Det finns idag ett tiotal leverantörer
av GPS-västar på den svenska marknaden.
Vi bjöd in dessa till ett test och sju av dem
tackade ja till att vara med. När vi ska titta
på dessa produkter så kan vi börja med att
reda ut varför man ska använda en väst
istället för ett halsband på hunden.
En hund som vant sig mår bättre av att
bära en väst än att ha ett halsband runt
halsen. Att hela tiden ha en hård klump som
trycker mot halsen bör vara störande både
när det gäller att springa och andas, samt
att skälla hundra skall i minuten. Sedan är
hunden starkare i ryggen än runt halsen, så
viktfördelningen blir behagligare med en
väst.
Mottagningen blir bättre, framförallt
när det gäller radiopejlar som till exempel
Garmin. En pejl som sitter på ryggen med
antennen uppåt har längre räckvidd än en
antenn som sitter runt halsen och pekar åt
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alla möjliga håll.
Även om reflexflärpar på ett halsband
ger en hyfsad synbarhet så kan de inte
konkurrera med en väst i ett fluorescerande
material med reflexer. Just synbarheten är
otroligt viktig, både i jaktsituationer och
om hunden skulle råka hamna längs en
väg. Trafiken tar onödigt många jakthundar
varje år.
Att köpa väst
När man ska köpa en väst finns det några
saker att ta hänsyn till. Till att börja med
måste västen rymma den pejlmodell du
använder. I vår tabell ser du att vi testat
de vanligaste modellerna och det framgår
tydligt vilka modeller som fungerar.
Även storleken är avgörande. Se till att
vara noga när du mäter din hund om du ska
måttbeställa, eller beställa en färdig storlek
på nätet. Är det en standardväst du ska

Ulven Tajmo AB

Hundväst Pejling		
Pris: 395 kr.
+
Storlekar: 3 strl.
Skötselråd: Inga skötselråd angivna.
Passar för GPS-modeller: Astro, Swepoint, Tracker.
Material: Tygväst som är mjuk i materialet.
Reflexer på sidorna och runtom halsen.
Vikt: 193 g. (våtvikt 280 g)
Stängning: Två justerbara remmar med plastspännen.
Den bakre remmen är elastisk.
Justerbarhet: Drygt 10 cm.
Komfort: Tippar och hamnar på sidan.
Saknar stabilisering så västen viker ihop sig
och upplevs besvärling för hunden.
Risk att fastna: Blir vissa ”öppningar” när västen viken
sig, därav risk att fastna.
Signalfunktion: Orange på höger sida och gul på
+
vänster sida. Dubbla reflexer på sidorna.
Krokar och öglor: Ögla på ovansida halsen. Ingen
spårögla längst bak.
Hållbarhet: Sömmar och dragkedja på peljfickan gick
sönder ganska snabbt.
Garanti: Ingen garanti angiven så då gäller
konsumentköplagen.
Plus: Priset.
Minus: Västen viker/drar ihop sig. Tippar och hamnar
på sidan. Sömmar och dragkedja gick sönder snabbt.

2 PLUS!

En tunn, lätt vä
st
som saknar sty
rsel
och hamnar på
sidan
av hunden. Det
finns
en del att förbät
tra.

köpa rekommenderar jag att du tar hunden
i bilen och åker till en jaktbutik för att prova
så den sitter bra.
I övrigt gäller det att välja en produkt
som känns bra. En som du tycker sitter
bekvämt på din hund och som du tror kommer fungera bra för er. Även om en väst tar
mycket stryk under jakt och inte kommer
hålla för alltid, så är det ändå en relativt dyr
investering och då vill man så klart att den
ska hålla ett tag.
Största problemet
Ett problem som de flesta modeller dras
med är att västen inte sitter på ryggen, utan
att den vrider sig på sidan. Detta kan vara
farligt för hunden som kan fastna och det
ger även en ökad risk för skavsår.
Jag hoppas att testet som följer ska vara
till nytta för dig när du ska köpa väst till din
jakthund.

www. tajmo.se
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Jaktvision

6 PLUS!
Jaktvision Gps väst		 Marknadens vanligaste väst med
Pris: 600 kr.
+
Storlekar: 4 strl.
Skötselråd: Kan maskintvättas i 30 grader.
+
Passar för GPS-modeller: Astro & Tracker.
Material: Ett lager vattenavvisande, fluorescerande, +
PU-belagt polyester som andas. Kantband av Polyester.
Vikt: 298 g. (våtvikt 400 g)
Stängning: Justerbar rem med spänne runt hals.
Justerbar elastisk rem runt magen.
Justerbarhet: Mer än 10 cm.
Komfort: Västen sitter bra och kan justeras, men vill
gärna tippa åt sidan, vilket kan bli besvärande för
hunden.
Risk att fastna: Ganska liten.
Signalfunktion: Gul på höger sida och
+
orange på vänster sida. Reflexer på sidorna.
Krokar och öglor: Spårögla bak.
Ingen ögla fram vid hals.
Hållbarhet: Mycket bra kvalité i material,
+
sömmar och spännen.
Garanti: Hjälper till med reparationer
+
utöver konsumentköplagen.
Plus: En prisvärd väst med god hållbarhet.
Minus: Passar inte alla peljmodeller.
Hamnar på sidan/tippar.

förstärkningar
på sidorna. Dras
inte ihop som an
dra modeller ka
n
göra. Magremm
en med hög friktion hjälper till
att hålla västen
på
plats, men på en
hund med kort
päls vill västen
gärna tippa på
sidan. På det sto
ra hela en mycke
t
prisvärd väst.

Naturix

7 PLUS!
Kemmesabbevästen		
Pris: 849 kr.
Storlekar: 2 storlekar.
Skötselråd: Rek handtvätt 40 grader
+
men kan maskintvättas.
Passar för GPS-modeller: Samtliga testade passar
(Astro, Swepoint, Tracker, B-Bark).
Material: Dubbelt vattenavvisande tyg.
+
Vikt: 464 g. (våtvikt 590 g)
Stängning: Justerbar rem med spänne runt hals.
Justerbar, elastisk rem runt magen. Justerbara, elastiska
+
remmar på sidorna. Glider ej långt ner på sidorna.
Justerbarhet: Mer än 10 cm.
Komfort: Mycket bra rörlighet. Hunden störs inte av
västen. Extra vaddering förhindrar skavrisk.
+
Risk att fastna: Liten.
Signalfunktion: Gul på höger sida och orange på vänster sida. Reflexer runt om västen, samt på gps-fickan. +
Krokar och öglor: Spårögla bak.
Ingen ögla fram vid hals.
Hållbarhet: Mycket bra! Förstärkt med nitar i vissa
+
sömmar. En rejält gjord och genomtänkt väst.
Garanti: 1 år på fabrikationsfel.
+
Plus: Sitter på plats och glider inte på sidan. Mycket
bra pejlficka. Lätt att fästa alla pejlmodeller utan
justering av halsband. Underhållsfri.
Minus: Inga direkta minus.
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En välgjord väst
där man
tänkt till på och
löst problemet med att
västen dras
ihop och tappar
formen,
samt att den sit
ter kvar på
ryggen och inte
glider ner
på sidorna.

www.jaktvision.se

www.naturix.se
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Specialkamerasystem

K9rec Dual View V2		
Pris: 919 kr.
Storlekar: 1 strl som passar bäst på lite större hundar.
Halsmått: 46-67 cm, bröstmått 60-84 cm.
Skötselråd: Kan tvättas i tvättmaskin på normaltvätt 40
grader.
+
Passar för GPS-modeller: Astro, Tracker.
Material: Cordura med ett plastigt vattenavvisande
ytterlager. Glaskulor ingjutet i tyget för reflekterande
+
effekt, samt reflekterande band.
Vikt: 526 g. (våtvikt 560 g)
Stängning: Två justerbara remmar med plastspännen.
Justerbarhet: Mer än 10 cm.
Komfort: Passar bra, men upplevs som lite stel och hård.
Tippar en aning på sidan på hunden.
Risk att fastna: Liten.
Signalfunktion: Gul på höger sida och orange på väster
sida. Dubbla reflexer på sidorna.
+
Krokar och öglor: Spårögla längst bak.
Hållbarhet: Mycket bra! En rejält gjord väst.
+
Garanti: Erbjuder kunder att beställa hem och testa, +
med full returrätt om de ej är nöjda. Garanti gäller på
basmaterialet i västen (coduran, spännen, dragkedjan
och på banden). Ej på reflextyg eller reflexband.
Plus: Utbytbar pejlficka. Rejält material som inte går
sönder i första taget. Sitter bra på plats.
Minus: Passar inte alla pejlmoddeler. Något stel.

5 PLUS!

En gedigen och
välkonstruerad väst som är
avsedd för att
montera kamer
a på. Därav är
den lite tyngre
och mera rejäl
än de andra. Ka
n fås med olika
strl på gps-ficka
och det ingår
även kardborre
band för att
fästa gps / kam
era.

Boett

4 PLUS!
En intressant vä
GPS-väst			
st med mycke
Pris: 950 kr.
Storlekar: 7 strl vilket gör att den verkligen passar. +
Skötselråd: Kan maskintvättas i 40 grader
+
och torktumlas.
Passar för GPS-modeller: Samtliga testade passar
(Astro, Swepoint, Tracker, B-Bark). Svårt att montera.
Material: Polyester.
Vikt: 263 g. (våtvikt 420 g)
Stängning: Dragkedja & tryckknappar.
Justerbarhet: Ingen
Komfort: Muddar runt frambenen gör att västen sitter
på plats bäst av alla! Skavrisk från pejl på ryggen. + +
Risk att fastna: Mycket liten.
Signalfunktion: Orange reflexpil på vänster
sida och gul pil på höger sida.
Krokar och öglor: Spårögla bak.
Ingen ögla fram vid hals.
Hållbarhet: Sömmen till koppelringen släppte.
I övrigt mycket bra!
Garanti: Utöver konsumentköplagen gör
de reparationsservice mot ersättning.
Plus: Mycket bra passform, samt sitter på
plats på ryggen.
Minus: Drar åt sig vatten. Krångligt att få i pejl halsband i GPS-fickan. Sömmen till kopppel ring släppte.
Viss skavrisk på ryggen från pejlen.

t
bra passform. M
uddar runt
frambenen gör
att den sitter på
plats. Den drar
åt sig en del va
tten som gör vä
sten tung blöta
dagar och kopp
elringen är en
svag punkt. Men
på det stora
hela en positiv
upplevelse.

www.jaktkamera.se

www.boett.com
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Dogtech

Dogtech GPS			
Pris: 1 120 kr.
Storlekar: 6 strl.
Skötselråd: Kan maskintvättas 30 grader,
+
ingen centrifugering.
Passar för GPS-modeller: Samtliga testade
passade (Astro, Swepoint, Tracker, B-Bark).
Material: Neopren invändigt för flytkraft och värme. +
Slitstarkt yttertyg i nylon. GPS ficka i Kevlar.
Vikt: 548 g. (våtvikt 760 g)
Stängning: En bred och mycket kraftig kardborre
på ryggen, samt justering för bröstdelen.
Justerbarhet: Max 8 cm runt bröstkorg.
Komfort: Bra passform, men upplevs klumpig
och kan vara störande för hunden.
Risk att fastna: Liten.
Signalfunktion: Orangefärgad med fastsydda reflexer +
fram och på sidorna. Även röd och gul pil på sidorna.
Krokar och öglor: Ögla på ovansida halsen. Ingen
spårögla längst bak.
Hållbarhet: Mycket bra! Västen känns otroligt väl
+
tillverkad i bra och hållbara komponenter.
Garanti: 12 månader för fabrikationsfel.
+
Plus: Stor pejlficka. Välgjord väst. Håller hunden varm
om den blir blöt.
Minus: Upplevs klumpig. Blir väldigt varmt under västen en varm höstdag. Saknar koppelögla bak på västen.

5 PLUS!

En välgjord väst
som känns
gedigen i sin ko
nstruktion,
även om den sa
mtidigt upplevs som lite klu
mpig. Passar
bäst under kalla
perioder
och för hundar
som rör sig
mycket i och kring
vatten.

Bearskin

Bearskin Hundväst för GPS & actionkamera
Pris: 1 395 kr
Storlekar: 1 storlek
Skötselråd: Kan tvättas i tvättmaskin 40 grader.
+
Passar för GPS-modeller: Samtliga testade passade
(Astro, Swepoint, Tracker, B-Bark).
Material: Polyeten som är starkt och lätt att hålla rent. +
Vikt:263 g. (våtvikt 263 g)
Stängning: Justerbar elsatisk rem fram och bak.
Justerbarhet: Mer än 10 cm.
Komfort: Västen tippar och hamnar på sidan av hunden vilket medför en viss skavrisk.
Risk att fastna: Ganska liten.
Signalfunktion: En fyrkantig reflex på vardera sida.
I övrigt syns den vita västen dåligt även mot mörk
bakgrund.
Krokar och öglor: Spårögla bak. Ingen ögla fram vid
hals.
Hållbarhet: Bra hållbarhet i västen. Reflexerna var
endast påklistrade och lossnade efter första släppet.
Garanti: 2 års garanti.
+
Plus: Bra ventilation. Underhållsfri väst som är lätt att
hålla ren.
Minus: Svårt att få i vissa peljmodeller. Reflexerna
släpper snabbt. Hamnar på sidan/tippar. Dyr.
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3 PLUS!

www.dogtech.se

www.bearskin.se

En väldigt anno
rlunda väst
i polyeten, i syfte
att underlätta renhåll
ning. Finns
kamerabur och
motvikt att
beställa till. Do
ck hamnar
västen lätt på sn
ed när
hunden springe
r.
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