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Benstöd i högsta divisionen
Av Johan Ljungné

I

början av sommaren införskaffade jag ett par benstöd tillverkade av AccuTac, av modellen SR-5.
Det visade sig vara ett stabilt
och genomtänkt benstöd. När
benstödet är monterat på vapnet går alla inställningar att
göra med en hand. Stödbenen

förlängs genom att bara dra
ut dem. Likaså ställs benens
vinkel snabbt med ett ”dra
och släpp”-handgrepp. Benen
går att ställa i fem individuella
lägen, två framåt, två bakåt
och ett mittre. Det ger flexibilitet. Benens utformning gör
även att det går att använda ett

som främre grepp i till exempel
knästående eller stående skjutställning.
Benlängden är tillräcklig för
normalt liggande skytte. Jag
skulle möjligen velat ha något
längre utdrag på benen, inte
för skyttet utan för att ha möjlighet att komma upp över

eventuella hinder och liknande.
Lutningen i sida hanteras
med ett rejält tilltaget vred mitt
under benstödet. Den går att
låsa i ett läge, ha mjukt låst
eller ha rörligt. Benstödet medger ingen vridning runt vertikalaxeln (sidriktning). Det gör
det svårt att skjuta på rörliga
mål. Däremot kan det vara en
fördel vid skytte med snabba
ställningsbyten eller skifte av
skjutriktningar.
Benstödet är stadig i sina
leder, det provades med både
ett lätt och ett tungt gevär.
Snabbfästet är bra och medger enkel och snabb montering
på en tillbehörsskena. Det var
smidigt att använda när det
var justerat mot skenan. Montering gick bra även med en
hand, efter lite övning.
Hävarmen till snabbfästet är
gjord i stål, i övrigt är benstödet utfört i aluminium. Jag får
intrycket att mycket energi har
lagts på design, funktion och
tillverkning.
En fördel vid jakt är att
benstödet är tyst. Det finns
inga yttre fjädrar eller liknande
som kan skramla. Byte av fötter är enkelt och de finns som
tillbehör.
Mina
sammanfattade
intryck av benstödet är att
det känns allt igenom stabilt
är mycket välgjort. Det är ett
alternativ för den som söker ett
benstöd i högsta divisionen. 

Minitest

Accu-Tac SR-5

Specifikation
Vikt: 580 g
Benlängd: 22,5-27,5 cm
Höjd: 21 cm (benen rakt ned)
Köpinformation
Tillverkare: Accu-Tac,
www.accu-tac.com
Leverantör: Astro Sweden,
www.astrosweden.se
Pris: 3 495 kronor

80

vapentidningen 2017

