JAKT&FISKE TESTER

Vadere for de minste

PRODUKTNAVN: Leatherman Free P4
PRODUKTFAKTA: Multiverktøy i rustfritt stål, som låses av magneter. Har
total 21 verktøy. Leveres i nylontaske. Lengde lukket: 10,8 cm. Lengde
knivblad: 7 cm. Vekt: 244 g. Leveres
med 25 års garanti.
LEVERANDØR: Ultimate Nordic AS,
tlf. 22 57 50 50, www.leathermanfree.no
PRIS: kr 2199,-

Leatherman Free
P4 er et robust og
pålitelig multi
verktøy, som
takket være
amerikansk
ingeniørkunst er
svært lettbetjent.
Samtlige verktøy
kan nås med
én hånd.

Lettbetjent Leatherman
Leatherman har gjennomført en total redesign av sin plattform.
Nyvinningen Free P4 har magnetfeste, som sørger for en enda mer
lettbetjent «problemløser».

To knivblad i
høykarbonsstål,
samt denne saga
med kraftige
tagger, sørger
for at du har alt
du trenger til
å løse arbeidsoppgavene
ved leiren.

De fleste har et forhold til Leatherman.
Nå har verktøygiganten tatt (og fått et
nytt) grep.
Free P4 er det første verktøyet under
den nye plattformen. Her ligger samtlige
verktøy lett tilgjengelig på utsiden av
redskapet. Hvert verktøy er magnet
festet, som gjør at du kan åpne/lukke
alle med én hånd. Du slipper dermed
å ta ut alt, eller ødelegge neglene dine,
før du har funnet riktig verktøy.
Leatherman Free P4 har totalt 21 verktøy, og inneholder blant annet kombi
kniv, tang, avbiter, wirekutter, saks,
boksåpner, serratert knivblad og sag.
Det første som slår meg, er at Leather
man ikke lengre er, som navnet tilsier, en
«lærmann». Produsenten har trolig valgt
en rimeligere løsning og gått for nylon
(plast). Det er imidlertid fortsatt mulig
å bestille lær framfor nylontaske, dersom
dette skulle være viktig for deg.

Sammenliknet med min 15 år gamle
Leatherman, er Free P4 både lengre,
tyngre og langt mer avansert. Den
største forskjellen er at nyvinningen
er både raskere og enklere i bruk: Alle
verktøy kan nås fra utsiden. Ett fingertrykk løser ut verktøyet som skal brukes,
før det lukkes på samme måte for sikker
bruk. Det er den geniale magnetfunk
sjonen som tillater dette. Slik kan du
også åpne Leatherman på den tradisjonelt vis, dersom du skal bruke tanga.
Ikke bare er brukervennligheten
radikalt bedre, verktøyene er også gode.
Spesielt liker vi saga med solide tagger,
og de to knivbladene i 420 høykarbonsstål, som kutter gjennom bl.a.
fiber og tau, og enkelt lar seg slipe/
vedlikeholde. De to knivene, samt den
fjærbelasta saksa framstår svært solid
og kraftig forbedret fra eldre modeller.
Du har sjelden bruk for alle verktøy.

Er du ute på langtur, hvor vekt utgjør
en forskjell, blir denne litt for tung å ha
i beltet. P4 er riktignok den mest avan
serte og robuste modellen, men det
fins en rekke mindre og enklere verktøy
i den nye kolleksjonen, som vil passe
ethvert bruksområde. Lillebror P2 har
til sammenlikning to færre verktøy og er
snaut 30 gram lettere. Gramjegeren bør
heller se til T-serien, som er langt mer
minimalistisk, med hhv. 8 og 12 verktøy, men som også har magnetfunksjon. Blant nærmeste konkurrenter,
har også Gerber nylig lansert en ny
kolleksjon robuste multiverktøy, som er
hyggeligere priset. Men disse kan ikke
måle seg med brukervennligheten til
nye Leatherman Free. Noen vil kanskje
hevde at «problemløseren» fortsatt er
enklere å operere med to hender, men
det er det jo ikke alle som har ...

Først etter at mine fiskeglade gutter ble «slukt»
av to krokodillevadere,
begynte turene å bli
tørre. Som barnehagens
tørreste gutt er eldstemann alltid fornøyd ved
avhenting. Vel, nesten
alltid.
Utstyrt med krabbehåver på ei sommervarm badestrand ble de små og
fargeglade vaderne testet for første
gang. Blikkene fra de to småtesterne
var fylt av sitrende spenning idet de
tok de første skrittene ut i vannet. Det
tok en stund før de skjønte at vannet
ikke kom sivende over støvelkanten,
som så mange ganger tidligere, og
at de nå kunne gå rundt og lete etter
krabber så lenge de ville.
Minstemann på to år har brukt
dem sporadisk. Storebror på fire, har
brukt dem uten sjenanse eller tanker
om å overlevere dem til lillebror når
tiden er moden. Spesielt har buksene
fått kjørt seg i barnehagen, hvor han
gjennom regnfulle sommerdager og
nesten hele høsten har hatt disse på
daglig. Her har han vært barnehagens
tørreste gutt, og kvaliteten buksene
har imponert både meg og de ansatte
i barnehagen. I tillegg til den daglige
bruken, har de vært brukt av begge
brødrene på fisketurer, skogstur og
selvsagt på krabbejakt i fjæra.
Til tross for ekstrem slitestyrke
og brukbar passform, så er ikke
alltid skulderstroppene designet
slik at de passer på alle barn. Derfor
setter jeg dem på diagonalt, slik at
de alltid sitter godt. Her kunne man
laget en tverrstropp på ryggen, slik
vaderne til voksne har, slik at de ikke
faller av så lett. Den myke og deilige
innsiden fungerer supert sammen
med «belgeffekten» i buksene, som
flytter luften inni buksene når barna
er aktive.
Tommy Egra

Her er Elias og
Tobias ute og
jakter krabber i
det sommervarme
vannet. Vaderne
har fungert fint
året gjennom,
og den romslige
fasongen gjør det
lett for oss foreldre å tilpasse
innertøy etter
sesong.

PRODUKTNAVN: Barnevaderen
(med Krokodillesko)
PRODUKTFAKTA: Klassiske PVC-
vadere i størrelser og form tilpasset
barn. Skostørrelser fra 20 til 41.
Ytterstoffet er av Plavitex PVC og
innerfôret er av Plavitex polyester
membran. Sømmene er også sveiset
og buksene leveres i en pose
av samme stoff som vaderne.
Leveres i seks farger.
PRIS: kr 599,LEVERANDØR: Barnevaderen AS,
tlf. 994 24 837,
www.barnevaderen.no

Vanskelig å velge?
Les flere tester på
jaktogfiske.njff.no

Lars Reitan
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