
Test av pannlampor med fokus på Precisionsorientering

Den 5 oktober är det premiär för nattävling i Europacupen i Pre-O. Inför denna tävling har vi testat 
några alternativa pannlampor för att ge vår rekommendation på vilken lampa som är bäst lämpad 
att använda på tävlingen. Testet utfördes med olika pannlampor på huvudet och med en kamera 
placerad på stativ. Tyvärr lyckades inte riktigt undertecknad med konststycket att fokusera 
ljusbilden på exakt samma ställe hela tiden vilket ni får ha överseende med.

Här är resultatet:

Först ut i testet är LedX där vi testat 2 lampor, Cobra med 6500 lumen och Mamba med 4000 lumen. 
Båda lamporna har en likartad ljusbild med både en tydlig centrering med hög ljuskoncentration
men även en stor spridning. Det syns också en tydlig skillnad mellan lamporna där Cobran har mer 
ljus överallt. Båda lamporna kommer räcka väl för höstens tävling.



Nästa tillverkare i testet är Lumonite där vi också valt ut 2 lampor, Leader med 5500 lumen och
Navigator med 3500 lumen. Här är känslan att det inte skiljer sig lika mycket mellan modellerna, 
att de är ganska likvärdiga. Lumonites ljusbild är också lite mörkare i kanterna och har istället ljus
över en större yta i mitten. Dessutom är Lumonites ljus något gulare är övriga lampors. 
Båda alternativen är tiillräckliga för tävlingen i höst.



Från M Tiger sports har vi testat modellerna Hyperion med 3800 lumen och Theia med 3000 lumen.
Skillnaden mellan modellerna är att man på Theia tagit bort den lampa med smalast reflektor och 
därmed också den som har längst räckvidd. Tyvärr är detta inte bra med utgångspunkt i att vi 
huvudsakligen testat lampornas lämplighet för Precisionsorientering där det är viktigt just med lång
 räckvidd. Vår rekommendation blir därför att Hyperion är ett bättre val för tävlingen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att lamporna i testet med 3500-4000 lumen alla är ganska
likvärdiga och att alla kommer att fungera väl i höstens tävling. Om man vill kosta på sig det bästa
 blir tipset att köpa LedX Cobra som helt enkelt har lite mer ljus än övriga modeller i detta test.
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