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PROHUNT®JAKTRADIO FÖR KRÄVANDE JAKT
En riktig proffsradio
En Icom jaktradio föds ur en radio för professionellt bruk. Icom tillverkar högklassiska produkter för i första hand yrkesanvändning. Dessa
förädlas sedan hos Northcom för att passa den nordiska jaktmarknaden.

Tillverkas i Japan
Radiostationerna tillverkas i Japan från början till slut och är mycket
robusta med slagtåligt chassi i polycarbonat. De är vattentäta och i
programvaran vilar smarta funktioner för kräsna jägare. Till detta
hör också ett genomtänkt och digert framtaget sortiment av tillbehör.

Icom
Icom Inc. tillverkar produkter inom trådlös kommunikation och har sitt
huvudkontor i Osaka, Japan. Icom etablerades 1954 och har en lång
historia som en pålitlig tillverkare av landmobil radio, amatörradio,
marinradio, navigeringsprodukter, flygradio och mottagare.
Icom är ett ovanligt exempel på en tillverkare som valt att inte lägga
över produktionen till lågkostnadsländer. Icom har valt att behålla
100% av tillverkningen i Japan.
Icom är idag ett välkänt varumärke och säljer sina produkter i mer
än 80 länder världen över. Företagets produkter används av många
företag och organisationer runt om i världen, som t.ex. Försvarsdepartementet och Marinkåren i USA.

Alla ProHunt ® jaktradio är vattentäta enligt
IP67 och MIL-STD 810 C,D,E,F,G
Förutom den höga IP-klassningen och det
slagtåliga helgjutna aluminiumchassit
uppfyller radion kraven för Amerikansk
militärklassning MIL-STD.
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PROHUNT DIGITAL
®

Icom Digitalt system

Helt störningsfri

Med ProHunt Digital kan analoga och digitala jaktkanaler
användas. Denna unika lösning ger extra digitala kanaler
vilket innebär större möjligt att hitta en egen kanal för
jaktlaget.

Digitala kanaler har inget brus som ökar med räckvidden
och de störs ej heller av hundpeil eller andra jaktlag.

®

Längre räckvidd
Den digitala plattformen ger en aktiv ljudbehandling för
klarare ljud och en betydligt bättre hörbarhet på räckviddsgränsen. Där en analog radio blir brusigare och
brusigare levererar ProHunt®Digital klart ljud till utkanten

Klarar analog och digital kommunikation
Icom Digitalradio är konstruerad för att göra övergången
till den digital tekniken så smidig som möjligt. Ingen total
övergång är nödvändig vilket brukar krävas för att börja
använda ett digitalt system. Radion fungerar i analog-/
digitalläge, så kommunikationen går inte förlorad mellan
dina gamla radioapparater och din nya digitala Icom radio.

av täckningsområdet. Dessutom öppnas möjligheten upp
för många framtida funktioner, tillbehör och produkter.
Var med i övergången till den digitala jaktrevolutionen
från början utan att missa den analoga kompabiliteten.

DIGITAL RADIO
Klart och tydligt!

ANALOG RADIO
Klart och tydligt!
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Avlyssningsskydd

LJUDKVALITET

Icoms digitala radioapparater kan levereras med avlyssningsskyddade digitala kanaler.

ProHunt Digital radio
Analog radio

Klart ljud till utkanten av täckningsområdet

Hörbarhetsnivå

ProHunt ®Digital upplevs betydligt bättre i utkanten av
täckningsområdet där ett analogt system är brusigt.
AVSTÅND

Klart och tydligt!

Mindre tydligt!

Klart och tydligt!

???
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PROHUNT
BASIC DIGITAL
®

ProHunt®Basic Digital klarar både analog och digital kommunikation på 141/155 MHz. Radion har en upplevd ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Radion är mycket smidig och enkel
att handha.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 266g (inkl. batteri och antenn).
Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt
SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.

Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt
att hitta rätt bland kanalerna.

Lång batteritid Med förbättrade kretsar har Icom trots en kompakt design
lyckats fått en lång drifttid på radion. Batterisparfunktionen förlänger drifttiden
ytterligare.

Medföljer som standard Batteri (BP-280), snabbladdare (BC-213), AC-adapter (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FASC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler
Modell

Art.nr

ProHunt Basic Digital Svensk* 7 analoga svenska jaktkanaler + 14 nya
digitala jaktkanaler

83420

ProHunt®Basic Digital Norsk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya digitala + 7
svenska analoga + 14 svenska digitala + sikring/sank

83422

ProHunt®Basic Digital Dansk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya norska
digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + 1 dansk analog + 2 nya
danska digitala

83424

®

* Denna radio innehåller även ett urval av de 51 subtoner som finns.
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Läs mer om
PROEQUIP KOMBIHEADSET
på sidan 18-20
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PROHUNT
D52

®

ProHunt®D52 är en liten 141/155 MHz analog- och digital jaktradio.
ProHunt®Digital ger en upplevd längre räckvidd än analog radio
och möjliggör säker kommunikation inom jaktlaget samt störningsfri kommunikation från angränsande jaktlag och exempelvis
hundpejl.
Liten, logisk och flexibel Radion väger endast 230g (inkl. batteri och antenn)
och har måtten 92x56x29 mm. Med ett helt omarbetat gränssnitt med menyer på
svenska är radion mycket enkel och logisk att hantera. Ljud- och ljusinställningarna går också att anpassa efter eget behov.

Inspelningsfunktion Om inspelningsfunktionen aktiveras spelas inkommande
och utgående kommunikation in automatiskt i upp till 8 minuter.

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt
SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.
Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

Inbyggd Bluetooth® Enkel parning till de flesta på marknaden förekommande
headset som har stöd för Bluetooth® PTT-protokoll.

Digital, analog och säker kommunikation Klarar både analog och digital kommunikation. Radion har upplevd ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot
analogläge. Kryptering finns att tillgå som extra tillval (kontakta din återförsäljare) på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är
kompatibel med Icoms övriga radio.

Mekaniska vred och tydlig LCD De mekaniska vreden gör det enkelt att byta
kanal och justera volymen. Punktmatis LCD gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Intelligent batterihantering Radion visar aktuellt batteristatus i procent, antal genomförda laddcyklar samt ger en hälsostatus på batteriet så man vet när
det är dags att byta ut det.

Medföljer som standard Batteri (BP-294), snabbladdare (BC-219N), bältesklips (MBB-3), standardantenner (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler
Modell

Art.nr

ProHunt D52 Svensk/Dansk. Alla svenska och danska kanaler med alla
pilottoner. Alla norska kanaler med ett urval av pilottoner samt alla digitala
kanaler för Sverige, Norge och Danmark.

83052

ProHunt®D52 Norsk. Alla norska och danska kanaler med alla pilottoner.
Alla svenska kanaler med ett urval av pilottoner samt alla digitala kanaler för
Sverige, Norge och Danmark.

83055

®
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Läs mer om
ÖRONMUSSLOR
på sidan 19
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PROHUNT
F3400

®

ProHunt®F3400 bygger på en ny plattform med ett modernt formspråk
och nya funktioner i ett smidigt format. Den IP68-klassade VHF-radion
IC-F3400 har Bluetooth®, talkryptering och aktiv brusreducering.
GPS ger möjligt se vart din jaktkamrater befinner sig (avstånd och riktning).
Skicka meddelande mellan radio, skriv egna, eller välj utifrån fördefinierade
meddelanden.

Unik logga i färgdisplayen vid uppstart (SD-kort och programmering krävs).
Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt
SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

Aktiv brusreducering Radion har en aktiv brusreducering som minskar bakgrundsbruset och förbättrar kvalitén på tal och anrop.

Inbyggd ljudequalizer Med den inbyggda ljudequalizern är ljudet anpassat i radion för att passa olika röster och språk. Det finns också en inbyggd AGC (Audio Gain
Control) som reglerar ljudet i radion så att ljuden på kanalen blir konstant oavsett om
ingångsljudet är högt eller lågt.

Inbyggd Bluetooth® Radion har enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset som har stöd för Bluetooth® PTT-protokoll.

Digital, analog och säker kommunikation Klarar både analog och digital kommunikation. Radion har upplevd ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge.
Kryptering finns att tillgå som extra tillval (kontakta din återförsäljare) på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är kompatibel med Icoms övriga
radio.

Inspelningsfunktion med microSD-kort Vid användning av funktionen röstinspelning sparas ljudfilen på ett MicroSD-kort, detta ingår ej som standard.

Medföljer som standard Batteri (BP-303), snabbladdare (BC-219N), antenn (FAS81V samt FA-S82V).

Art.nr 83459

Fördelar

• Inspelningsfunktion
• Dammtät och vattentät enligt IP-68
• Inbyggd equalizer
• Inbyggd GPS
• Analog/Digital
• VOX-funktion (ej aktiverad som standard)
• Skicka meddelanden (endast på digitala kanaler)
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Läs mer om
LÅNG SKOGSANTENN
på sidan 21
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PROHUNT
BASIC 2/COMPACT
®

ProHunt®Basic 2/Compact är med sitt smidiga vattentäta format
mycket attraktiv för jägaren som letar efter en liten, smidig radio
med stort hjärta. Radion har alla kanaler och funktioner som man
söker i en modern jaktradio samt även nya funktioner som ljudförstärkning och talförvrängning.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 266g (inkl. batteri och antenn).
SmartAlarm Säkert nödlarm där larm skickas till alla på samma frekvens/
kanal oavsett vilket radiomärke de andra i jaktlaget använder. Radion växlar
automatiskt mellan sändning och mottagning

Scanning med TalkBack Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan
med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.

Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt
att hitta rätt bland kanalerna.

Nu med förbättrad drifttid Från och med 2022 levereras radion med ett batteri som har 50% högre kapacitet och ger hela 7 timmars längre drifttid. Radions
kompakta design kombinerat med den långa drifttiden gör den till marknadsledande i sin klass.

Interaktiv utbildning För att du enkelt skall komma igång med din radio
finns det en interaktiv utbildning till radion. Utbildningen går du enkelt online
via guide.icom.nu.

Medföljer som standard Batteri (BP-280), snabbladdare (BC-213), AC-adapter (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FASC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler
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Modeller

Art.nr

ProHunt®Basic 2/Compact Svensk 7 analoga svenska jaktkanaler

83441

ProHunt®Basic 2/Compact Norsk 6 analoga norska kanaler, 7 analoga svenska och Sikring/Sank analoga jaktkanaler

83442

ProHunt®Basic 2/Compact Dansk 7+6+1 analoga kanaler, programmerad med
Svenska/Norska/Danska jaktkanaler från start

83443

Läs mer om
LUFTSLANGAR
på sidan 19
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IC-M85E HYBRID
Icom IC-M85E Hybrid är en hybridradio för jakt på 141/155
MHz-bandet samt för marint bruk. Radion har ett kraftfullt ljud, en
robust tillbehörskontakt och ett slagtåligt, vattentätt chassi för att
tåla skiftande miljöer på både land och till sjöss.

Kompakt och lätt Icom IC-M85E Hybrid är en av de mest kompakta och lättaste kommersiella marin- och landmobila hybridradion i världen.

Levereras med både marin och jaktkanaler Förutom VHF-marinkanaler
levereras Icom IC-M85E Hybrid med alla skandinaviska jaktkanaler.

700 mW kraftfullt ljud Trots sitt kompakta utförande levererar Icom IC-M85E
Hybrid 700 mW högt ljud. Tydlig kommunikation är avgörande i bullriga miljöer.
Snabb växling mellan marin och jakt Det är enkelt att växla läge mellan
marinkanaler och jaktkanaler genom multifunktionsknappen.

Privata samtal Radion har en inbyggd röstscrambler och möjliggör privat
kommunikation mellan Icom IC-M85E Hybrid-stationer.

IP67 och MIL-STD-810 Icom IC-M85E Hybrid är byggd för att tåla 1 meters
vattendjup i 30 minuter samt dammtätad enligt IP67-specifikationerna. Radion
klarar också MIL-STD-810-specifikationerna.

Marinspecifika funktioner Radion har alla funktioner en jägare behöver
men också marinspecifika funktioner som Dual-/Triwatch-funktion för övervakning av Kanal 16 samt MOB, Man-over-board som kan sända ett larm om
radio hamnar i vatten.

Fördelar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AquaQuake™ dräneringsfunktion
Intern VOX-funktion för handsfree-drift (kräver VOX-kabel)
MOB-alarm (Man Over Board)
5W uteffekt
Självkontroll som hanterar intern temperatur och ansluten batterispänning
Prioriterad skanningsfunktion
Dual-/Triwatch-funktion för övervakning av Kanal 16 och/eller samtalskanal
Favoritkanalfunktion för snabb åtkomst till ofta använda kanaler
Växla enkelt mellan marinkanaler och jaktkanaler

Modeller och kanaler
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Modeller

Art.nr

IC-M85E Hybrid 7 analoga svenska jaktkanaler med ett urval pilottoner, plus alla
marinkanaler, BP-294, BC-227, FA-SC55V ingår.

83485

IC-M85E Hybrid 6 analoga norska jaktkanaler med ett urval pilottoner, plus alla
marinkanaler, BP-294, BC-227, FA-SC25V ingår.

83486

IC-M85E Hybrid 1 dansk och 7 analoga svenska jaktkanaler, plus alla marinkanaler, BP-294, BC-227, FA-SC55V ingår.

83487
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BLUETOOTH

®

Unikt PTT-stöd för Peltor

Använd valfritt headset

Bluetooth®adapter BT110

Helt unikt på marknaden för ProHunt ®D52 är att den hanterar Peltors
PTT-protokoll vilket gör att du får
en PTT-funktion i headsetet vid användning av Peltor WS headset. Med
andra ord finns det nu äntligen en
Bluetooth ® -lösning som fungerar
som man kan förvänta sig!

Förutom användning tillsammans med Peltor
WS headset kan radion användas med de flesta
andra Bluetooth®headset på marknaden. Radion har också minne för flera olika headset
vilket gör att du inte behöver para om i fall du
skiftar mellan redan parade headset .

Bluetooth®adapter för ProHunt®Digital och ProHunt®Basic2/Compact. Denna adapter passar
även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt
som inte har inbyggd Bluetooth®.

•
•

Enkel parning
Att para ett headset med ProHunt ® D52 är
enkelt, logiskt och utvecklat för att vara så
problemfritt som möjligt för användaren. När
parningen är genomförd och länken är aktiv
visas en symbol i displayen som indikerar att
allt fungerar som det ska. Det parade headsetets namn visas också i klartext i displayen.

•
•
•
•
•

Hög ljudkvalitet och brusfri Bluetooth®- länk.
Symbol visas i displayen om Bluetooth®förbindelsen är aktiv.
Radion hanterar Peltors PTT-protokoll
vilket gör att man får en riktig PTTfunktion i headsetet.
Minne för flera headset.
Kan användas tillsammans med de flesta
Bluetooth®headset på marknaden.
Vid parning visas det parade headsetet
med namn.
Bluetooth®version 2.1 + EDR.

Enkel att para och med bra räckvidd gör att
du kan ansluta externa tillbehör till din radio
och köra trådlöst i skogen. Fungerar mot våra
ProEquip produkter och även Peltors Bluetooth®headset.
Har också stöd för en extern Bluetooth® PTT
som gör att du inte behöver ta handen ifrån ditt
vapen när du skall sända.

+

BLUETOOTH® PRODUKTER

PRO-BT Nighthawk

PRO-BT560

Bluetooth®adapter för ProHuntBasic2/Compact och ProHuntDigital,
passar även äldre Icom jaktradio med
2-polskontakt.
Stöd för trådlös PTT (se sidan 17).

Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon). Bommikrofon
med 2 mikrofoner och brusreducering, volymkontroll, 12 timmars taltid
och 100 timmar standby samt stöd för
Bluetooth®PTT.

Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon), taltid på över
10 timmar och 100 timmar standby,
enkel parning, stabil anslutning och
fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för
mussla/headset.

Högkänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 8 timmars taltid
och 100 timmars standby, 3,5mm
uttag för mussla/headset.

30307

30310

30511

30313

BT110

PRO-BT550 Headset

Kabel för Peltor
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Fabric Line, 3,5 3,5mm
1,25m kabel

29112

Kabel för Peltor
Sport Tac

PRO-C30L

PRO-AT35L

Fabric Line, 3,5mm

Öronmussla, vinklad
kontakt 30 cm

Öronmussla med
luftslang, bajonettfattning. 3,5mm uttag

29110

29147

29286

FEM ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIN BLUETOOTH®RADIO

1

Anslut din radio mot ett Peltor ProTac XPI headset och få en unik och mycket välfungerande
lösning där du enkelt sänder direkt på din
SportTac. Justera volymen enkelt på omgivande ljud,
filtrera bort vissa oönskade frekvenser och skydda
öronen från skadliga ljudnivåer i själva skottögonblicket. Du har en tyst och klar ljudanslutning mellan radion
och kåpan och slipper alla sladdar. Med de utbytbara
ytterskalen går det lätt att byta färg på kåporna.

+

2

Du kan också ansluta radion mot de flesta
Bluetooth®headseten på marknaden. Du kommer då inte få det unika PTT-stödet men du
kan sända genom att slå av och på sändningen med
PTT-knappen på radion.

+

3

Anslut din radio mot vårt speciellt framtagna lättvikts headset PRO-BT550. Denna
lösning är anpassad för den som inte vill ha
ett buller-dämpat headset på sig. Lösningen har
också stöd för det unika PTT-protokollet vilket gör
att du sänder direkt på headsetet. Anslut radio och
telefon till PRO-BT550.

+
+

4

Du kan också ansluta radion eller din smartphone mot den trådlösa minimonofonen PROBT560 och få en bekväm hantering. Enheten
har funktioner så som volymkontroll, USB-laddning
och mikrofon med hög känslighet . Dessutom uttag

för öronmussla.

+

5

Nighthawk är en professionell Bluetooth®enhet som ger dig lång taltid, enkel parning,
stabil anslutning och fullt fungerande stöd
för Bluetooth ® PT T. Andra funktioner inkluderar
volymkontroll, bekväm USB-laddningport, riktad
mikrofon för hög känslighet, uttag för öronmussla,
robust klips och en möjlighet att kontrollera flera
kommunikationsenheter. Med Nighthawk kan du
använda både din Icomradio och styra din telefon
på ett enkelt och tryggt sätt i skogen.

+
+
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PROHUNT
TILLBEHÖR
®

ProEquip är en tillbehörsserie designad för att tåla marknadens högt ställda kvalitetskrav. Det står för hög kvalitet och är en samling innovativa tillbehörsprodukter.
Tillbehören i ProEquip-serien är speciellt framtagna för att möta de höga kraven från
marknaden när det gäller kvalitet och prestanda.
Samtliga tillbehör är ruggade och har en vattentät konstruktion. Kontakter och anslutningar är förstärkta för att klara hårt slitage. Passar både analog och digital radio.
Förutom ProEquip erbjuder vi även andra tillbehörsmärken.

Passar tillbehöret till din radio? Följ färgmarkeringen.
ProHunt®Basic 2/Compact och ProHunt®Basic Digital
ProHunt®D52 och IC-M85E HYBRID
ProHunt®F3400

HEADSET
PRO-P610LA
Headset med mikrofon och PTT. Headsetet har trasselfria
tygkablar i FabricLine-serien.

29161

PRO-P610L

18

PRO-P180LA

Headset och mikrofon med tygkabel, PTT
och vinklad kontakt

Luftslang med mini-PTT

29114

29199

Fabric Line från ProEquip är en unik
serie av tillbehör med tygkablar. Med
Fabric Line får du ett tillbehör som inte
trasslar ihop sig i fickan och är mer slitstarka än vanliga plastkablar. Till mobiltelefoner har liknande tillbehör blivit
en stor succé och med ProEquip finns
denna typ av lösning även till radiomarknaden. Fabric Line levereras
på utvalda tillbehör och finns
i två olika färger.

HEADSET, ÖRONMUSSLOR OCH MONOFONER
DIREKTANSLUTEN
ÖRONMUSSLA

MONOFON
PRO-C50LA

Öronmussla, vinklad
skruvkontakt 50 cm

29185
PRO-SP485LA

med uttag för mussla

29580

ÖRONMUSSLOR OCH
LUFTSLANGAR

PRO-C30L

PRO-C50L

PRO-D30

PRO-D30L

PRO-Dual Airtube

PRO-AT35L

Öronmussla, vinklad
kontakt 30 cm

Öronmussla, vinklad
kontakt 50 cm

Öronmussla,rak
kontakt 30 cm

Öronmussla,vinklad
kontakt 30 cm

Dubbel luftslang för
optimalt ljud

med bajonettfäste
för luftslangen

29147

29148

29167

29149

29150

29236

ADAPTER

MONOFON
DIREKTANSLUTEN
ÖRONMUSSLA

AD-135

RESERVDELAR LUFTSLANG

PRO-SP485SA

Adapter 3,5 mm
kontakt för högtalare/
hörselskydd

med uttag för mussla

95135

29581
PRO-C50SA

Öronpropp

Earfly insert

Öronmussla, vinklad
skruvkontakt 50 cm

för luftslang, bullerdämpande (1+1)

3-pack vänster/höger
öra, utan medhörning

29091

60255

60178 / 60179

Propp, 3 lameller

Open ear insert

Originalpropp för luftslang, hög komfort
och passform

3-pack vänster/höger
öra, med medhörning

72246

60278 / 60279
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KOMBIHEADSET

PRO-U610LA
Kombiheadset med Peltoranslutning, mikrofon och PTT
samt två öronmusslor. Headsetet har trasselfria tygkablar i FabricLine-serien.
Ljudet från radio kan du få
ut till ett Peltorheadset eller den C-Shell- eller D-Shell
öronmusslan som medföljer.
D-Shell musslan är dessutom
justerbar i storlek för att passa
alla typer av öron.
På denna lösning sitter också
den vattentäta LA-kontakten
som tack vare en gummipackning ytterligare skyddar din radio från fukt.

PRO-U610SA

Headset och mikrofon med
tygkabel och PTT.
Vinklad skruvkontakt, svart

29124

29121

ADAPTERKABEL

Passar
3-pol

Adapterkabel

Passar
2-pol

2-polskontakt till 3,5
mm hane Sordin,
Peltor Hunter

Adapterkabel
Soundscope
stereo

Soundscope, Peltor,
mono

64334

64389

64384

Adapterkabel

TILLBEHÖR KOMBIHEADSET

Luftslang till
PRO-U-serien

Utbytbar C-shell

Utbytbar D-shell

29267

64336

64337

med 2-polskontakt

till PRO-U600

till PRO-U600

Peltor Halsslinga

med 3,5mm kontakt
mono, mot radion
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TEP-LOOP-201
ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital

ProHunt®D52/M85

F3400

ANTENNER, BATTERIER OCH LADDARE
ANTENNER

Vår skogsantenn är speciellt
framtagen för att optimera
räckvidden och är tillverkad
i ett material som gör
den mycket smidig
och böjbar.
Antennen finns
både i orange
och svart.

Svensk/dansk
skogsantenn

Norsk skogsantenn
svart 1/4-vågs

Svensk/dansk
Teleskopantenn

Norsk
Teleskopantenn

86125

86135

86127

86137

Svensk/dansk
skogsantenn

Norsk skogsantenn
orange1/4-vågs

Antenn,
röd ring, svensk/dansk

Antenn,
blå ring, norsk

86126

86136

90805

90804

Svensk/dansk
skogsantenn

FA-S81V

svart 1/4-vågs

Antenn,
norsk

FA-S82V

svart 1/4-vågs

Norsk
skogsantenn

Antenn,
svensk/dansk

86130

86132

90830

90832

svart 1/4-vågs

orange1/4-vågs

FA-SC55V

141MHz

FA-SC25V

LADDARE

BATTERIER

BP-303

155MHz

BP-280

BP-290

BP-294

BC-213

BC-219N

3350mAh, 7.2V
Li-lonbatteri

2400mAh, 7.2V
Li-lonbatteri

2010mAh, 7.2V
Li-lonbatteri

3150mAh, 7.2V
Li-lonbatteri

Snabbladdare

Snabbladdare

91303

91280

91290

91294

94213

96219

Passiv hållare

Passiv hållare
mobil

Aktiv hållare

mobil,
klarar 12V-24V

Aktiv hållare

mobil,
klarar 12V-24V

BP-291

Tombatterikassett
för 5 st AA-batterier

Cigarettändarkabel
för BC-160, BC-227
och BC-213

89283

89256

89282

89255

91291

89016

FORDONSHÅLLARE

mobil

CP-23L
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PELTORPRODUKTER
HÖRSELSKYDD OCH KABLAR
3M Peltor ägs av det världsomspännande företaget 3M. Genom att ha fokus på
funktion och design så har de skapat
hörselskydd med mycket bra funktion
och som är sköna att bära. I Peltors
produktutbud finns ett brett utbud av
hörselskydd med mikrofon, Bluetooth®,
radio samt medhörning. Northcom säljer 3M Peltors kompletta sortiment av
hörselkåpor för kommunikationsradio.

Peltor SportTac

hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, orange/grön kåpa

49724

Kabel för headset

Fabric Line, 3,5 3,5mm, 1,25m kabel

29112
Kabel för Peltor

Fabric Line, 3,5mm
- 2-pol till SportTac
1,25m kabel

29110

AD-135

Adapter 3,5 mm
kontakt för högtalare/
hörselskydd

95135

Peltor Halsslinga

med 3,5mm kontakt,
mono, mot radion

TEP-LOOP-201
Nighthawk

se info sidan 16

30511

Peltor Level Dependent Earplug

Aktiva proppar som dämpar höga ljud. Upptäcker och utesluter det skadliga ljudet samt förstärker det vanliga ljudet så du hör bättre i skogen.
Laddningsbara proppar och allt du behöver ingår i en praktisk ask. Li-lonbatterier ger kontinuerlig drift i upp till 16 timmar.
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TILLBEHÖR

Hygiensats

Hygiensats gel

HY21

HY80SEU

till SportTac

till SportTac

LEP200OR
ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital

ProHunt®D52/M85

F3400

FAKTA
KVALITETS- OCH GARANTISYMBOLER FÖR ICOMRADIO
5 års garanti

För att du skall känna dig trygg med
ditt köp av en Icom jaktradio lämnar
vi fem års garanti på alla ProHunt.

Scrambler

Talförvrängare som förhindrar avlyssning av radiosamtal.

Guide

Vår interaktiva utbildning finns på
guide.icom.nu

SmartAlarm

MIL-STD 810 C, D, E, F, G

Compander

IP67-klassning

Säkert nödlarm där radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning.

Städar bort bruset på din radio så att du
hör och hörs bättre. Den hörbara räckviddsgränsen förbättras.

Inspelningsfunktion

När funktionen är aktiverad spelas alla
inkommande anrop in (minnet räcker till
ca 8 minuter).

SmartScan

Förbättrad scanningsfunktion med
TalkBack och egendefinierade
scanlistor.

MIL-STD 810 är en amerikansk militär kvalitetsklassning.

Innebär att radion är 100% dammoch vattentät. Den klarar 30 minuter
på 1 meter djupt vatten.

Bluetooth®

Bluetooth® är en standard som tagits fram för trådlös kommunikation
mellan olika enheter.

FabricLine

RoHs

RoHS-direktivet innebär att miljöfarliga
ämnen som tex bly, kvicksilver och kadmium inte får användas i produktion.

ProEquip-tillbehör med unika,
trasselfria tygkablar.

TEKNISKA DATA
ProHunt®Basic 2/Compact

ProHunt®Basic Digital

ProHunt®D52

Frekvensområde

136-174MHz

136-174MHz

136-174MHz

Antal kanalplatser

128

128

512

Strömförbrukning vid sändning

Hög 5W, max 1.3 A

Hög 5W, max 1.3 A

Hög 5W, max 1.8 A

Strömförbrukning vid mottagning 500mA (max volym)

520mA (max volym)

500mA (max volym)

Strömförbrukning vid stand-by

80mA

110mA

170mA

Temperaturområde

-25ºC till +55ºC

-25ºC till +55ºC

-30ºC till +60ºC

Sändaruteffekt

1W, 2W och 5W

1W, 2W och 5W

1W, 2W och 5W

LF-uteffekt

1500mW

1500mW

1300mW

Passningstid*/Drifttid** (std.batteri)

67h/21h

44h/18h

27h/13h

Klassning

IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G

IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G

IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G

Dimensioner (HxBxD)

111,8 x 52,5 x 30,5 mm

111,8 x 52,5 x 30,5 mm

92 x 56 x 29 mm

Vikt

266g (inkl batteri och antenn)

266g (inkl batteri och antenn)

230g (inkl batteri och antenn)

IC-M85E HYBRID

ProHunt®F3400

Frekvensområde

141-155MHz

136-174MHz

Antal kanalplatser

100

1024

Strömförbrukning vid sändning

Hög 5W, max 1.5 A

Hög 5W, max 1.5 A

Strömförbrukning vid mottagning 450mA (max volym)

580mA (max volym)

Strömförbrukning vid stand-by

70mA

140mA

Temperaturområde

-25ºC till +55ºC

-30ºC till +60ºC

Sändaruteffekt

1W, 3W och 5W

1W, 2W och 5W

LF-uteffekt

700mW

1300mW

Passningstid*/Drifttid** (std.batteri)

35h/14h

35h/14h

Klassning

IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F

IP68, MIL-STD 810 C,D,E,F

Dimensioner (HxBxD)

56 x 92 x 29 mm

54 x 123 x 29 mm

Vikt

246g (inkl batteri och antenn)

300g (inkl batteri och antenn)

* Avser ren passningstid på radion, dvs. utan
att den används och endast är påslagen.
** Avser 90:5:5 (passning:sändning:mottagning) med batterisparläge på och eventuell
Bluetooth®-länk nedkopplad.
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Northcom är en av Nordeuropas ledande aktörer inom kritisk kommunikation och har sitt huvudsäte
i Oslo. Koncernen har ett heltäckande partnernät i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt exklusiva samarbetspartners i Island och Baltikum - något som ger en stor flexibilitet och enkelhet för dig
som rör dig över landsgränserna.
I en värld där kommunikationstekniken ständigt utvecklas bidrar vi alltid med att skapa lösningar
som fungerar. Från starten med analog kommunikationsradio har vi utvecklats till att bygga komplexa digitala kommunikationslösningar inom Tetra, DMR, IP/LTE och integrerade lösningar.
Utöver det här är vi idag en betydande aktör inom trådlös kommunikation via 4G/5G och mobila
routrar. Vi vet att det här är lösningar som marknaden idag kräver. Vi har en stark produktportfölj,
men det viktigaste vi erbjuder dig som kund är vår kompetens. Vi är innovativa, teknikdrivna och vill
skapa trygghet i våra kunders vardag.

plink, 3M Peltor, Damm, Amphenol Procom, Phonak och japanska Icom, för vilken vi också innehar
generalagenturen för vår region.
Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer och som ett resultat av detta har vi tillgång till såväl
bra produktstöd som feedback från marknaden. Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a
garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss spetskompetens på våra produkter vilket gör att
vi kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder då vi alltid har djup kunskap om tekniken.
Vårt mål är att leverera lösningar som fungerar sömlöst. Kommunikation ska inte vara något man
behöver tänka på. Det ska bara fungera. Alltid.
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