Bording 6-11-2017
Da jeg gennem de seneste måneder haft flere henvendelser fra jægere som har spurgt ind til min
anbefaling af jagtradioer har jeg keret nedenstående tekst.
Da jeg er licenseret radioamatør med et kaldenavn OZ9RH. Har jeg en forkærlighed for brug af
jagtradioer. Og især at handle der hvor man få mest for sine penge. Og samtidig få en service hos
forhandler er helt i top. Radioen leveres programmeret gratis til de frekvenser der er relevant for
brug af jagtradioer i hele norden og samtidig gerne til rigtig fornuftige priser. I den forbindelse
kommer man ikke uden 3 seriøse forhandler som jeg i flere år har langt en hel del af mine
lommepenge hos. http://shop.kinaradio.dk/ og http://www.bmradio.dk/ https://www.midtkom.dk
Radioerne er kodet til de skandinaviske jagt-frekvenser og må lovligt bruges, hvis man har tilladelse til at
bruge frekvenserne.

Der er især to radioer som jeg selv har rigtig meget glæde af som jeg varmt kan anbefale.
Hvis ikke man lige har brug for så mange kanaler er Tytera TC-3000A Hunting jagtradio en god
robust løsning. Tytera TC-3000A Hunting Professionel jagt-radio med ekstra kraftigt batteri og
ekstra skovantenne. Sendestyrke på hele 10 Watt! Som fint rækker mere end 25 Km. En decideret
jagtradio med 16 kanaler kodet med 15 nordiske jagtkanaler. TC-3000A Hunting leveres kodet med
15 kanaler fordelt på 7 svenske, 6 norske og 2 danske. Det er en rigtig robust radio med stor sender
styrke og god modulation. Den er meget nem at bruge, og også støv og stænktæt ifølge IP55
standard. Alt dette sikrer, at radioen er ideel til jagt og professionel brug.
Set til Kr. 898,- Beskrivelse http://www.oz9rh.dk/filer/TC-3000A.pdf
http://shop.kinaradio.dk/jagt/96-tytera-tc-3000a-hunting-25106805.html

Den anden radio jeg kan anbefale er en Baofeng GT-3TP med mk III pakke.
128 kanaler VHF/UFH radio med hele 8 Watt sendeeffekt - Incl. Nagoya UT-106 magnetfod
bilantenne - Incl. original Baofeng monofon - Incl. gratis kodning af kanaler Baofeng GT-3TP mk
III pakke Her får man rigtig meget for pengene. Håndholdt VHF/UHF dualband radio - 8 Watt
Triple power: 1/4/8 Watt. Kinaradio.dk har leveret denne radio til bl.a. paragliding- og hardballforeninger, bl.a. Team Heaven Pro En rigtig fin radio, som kan kodes til næsten alle formål: Som
jagtradio, maritim radiio, PMR radio, amatørradio, til egne frekvenser, hardball, friluftliv og utallige
andre kombinationer. Hvis radioen anvendes som amatørradio kan rækkevidden være på flere
hundrede kilometer med kontakt til en repeater.
Anbefaling af dansk jæger på der har anvendt radioen i 2 år på elgjagt.
Hej Robert Nu er jeg kommet hjem fra elgjagt, og har fået lidt erfaringer med den der "kinaradio"
(Baofeng GT-3TP med mk III pakke) Hvad angår sende og modtagelse, så synes jeg at den har en
god rækkevidde, bedre end de fleste af de andre, altså de kunne høre mig, selvom jeg ikke kunne
modtage dem, men det skyldes måske nok at den har 3 Watt sendeeffekt mere end de andre
jagtradioer. Som bilstation var den uovertruffen, man har en dejlig frihed når den er "monteret" i
bilen, og med den udendørsantenne, har den også god rækkevidde. Alt i alt er det en god oplevelse
at bruge den radio, og batterikapaciteten er også god, selvom jeg var jagtleder, og talte mere end de
andre, så havde jeg ikke problemer med have batteri til en lang jagtdag (op til 14 timer)
Venligst Håkon.
Blå tekst er markeret med links
Baofeng GT-3TP med mk III pakke. Set til Kr.588,Baofeng GT-3TP findes også uden ekstra udstyr til en billig penge. Set til Kr.448,http://shop.kinaradio.dk/349-thickbox_default/baofeng-gt-3tp-mk-iii-pakke.jpg
Læs venligst mere information om jagtradioer på min hjemmeside. Man er meget velkommen
til at kontakte mig for mere information Tlf. 86862557 mobil 40103798 E-mail
robert@rhdata.dk Hjemmeside > http://www.oz9rh.dk/kinaradio.asp<

Icom laver nogle rigtigtig gode radioer men, prisen er også der efter. Og efter min mening må
man lige overveje om man ønsker at købe en Icom radio med max 5 Watt sendeeffekt eller 5
stk. Baofeng GT-3TP komplet med tilbehør 8 Watt sendeeffekt. Eller 3 stk. Tytera TC-3000A
Hunting Professionel jagt-radio til sammen pris?

Mit håb er venligst at nogen kan have gavn at ovenstående information
Med venlig hilsen Robert Hæ. Bredgade 56 7441 Bording.

