
Icom Jaktradio
- den enkle og beste veien til din sikkerhet i skogen

Jaktradio og tilbehør





Den komplette leverandøren av radiokommunikasjonsutstyr.

PRO-SERIEN

Dette er et tilbehørskonsept spesielt utviklet for å 
møte markedets høye krav. Tilbehøret har robust 
design og slitesterke kontakter og kabler.  

Icom Inc. produserer produkter innen tråd-

løs kommunikasjon, og har sitt hovedkontor 

i Osaka, Japan. Icom ble etablert i 1954, og 

har en lang historie som pålitlig produsent 

av landmobil radio, amatørradio, marinera-

dio, navigasjonsprodukter, flyradio og mot-

takere. 

 Icom er et uvanlig eksempel på en produ-

sent som ikke har valgt å legge produksjo-

nen til et lavkostland, men som har valgt å 

beholde 100 % av produksjonen i Japan.  

   Icom er i dag et velkjent varemerke, og 

selger sine produkter i mer enn 80 land i 

hele verden. Selskapets landmobile produk-

ter benyttes av mange selskaper og orga-

nisasjoner rundt om i verden, som f.eks. det 

amerikanske forsvarsdepartementet, og det 

amerikanske marinekorpset. 

   Icom jaktradio er innovative produkter som 

konstant utvikles og forbedres. Produktene 

bygger på Icoms profesjonelle sortiment for 

yrkesbruk, noe som garanterer for en høy 

kvalitet. Icom ProHunt er en verdsatt serie 

med jaktprodukter.
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En ekte proffradio
En Icom jaktradio er basert på en radio for 

profesjonelt bruk. Icom produserer høykva-

litetsprodukter som først og fremst er ment 

for yrkesbruk. Disse videreutvikles deret-

ter og får en egenutviklet programvare hos 

Swedish Radio Supply AB for å passe til det 

nordiske jaktmarkedet.  

Produseres i Japan
Radiostasjonene produseres i Japan fra 

start til slutt, og er svært robuste med slag-

fast chassis i polykarbonat. De har høy 

vannbestandighet, og i programvaren ligger 

det smarte funksjoner for kresne jegere. Til 

dette er det også utviklet et stort sortiment 

av tilbehør. 

   Japansk kvalitet

   Bygger på Icoms yrkesradio 

   Testvinner

   En av de ledende aktørene på markedet 

   5 års garanti

   Stort utvalg av tilbehør

   Robust konstruksjon

   Lokal support og service

  

Derfor bør du velge en ProHunt®

ProHunt jaktradio for 
krevende jakt



ProHunt®Advanced

Nå lanserer vi ProHunt®Advanced, en gjennomtenkt 
radio med helt unike funksjoner utviklet med fokus på 
brukeren. Med funksjoner som Bluetooth™, WhisperMo-
de™, StealthMode, SmartAlarm og SmartScan finnes det 
ikke liknende på markedet.  Radioen har avanserte
funksjoner - men er enkel å bruke!
ProHunt®Advanced er etterfølgeren og erstatteren til 
den populære Icomradioen ProHunt®F34, som i løpet av 
årene er solgt i mer enn 40 000 eksemplarer. Icoms nye 
storselger er her!

4 Art.nr 83039

Leveres med
Batteri (BP-232WP), lader (BC-160), 
antenne (FA-SC55V), ørehøyttaler (PRO-
C50LA) og koffert.

  Innebygget Bluetooth™

  SmartScan

  SmartAlarm

  Alle norske og svenske jaktkanaler 

  Whisper Mode™ 

  Vanntett i henhold til IP67

  Justerbar batterisparingsfunksjon

  Akustisk batterialarm (av/på)

  Scanning av pilottone

  Scanning på jaktkanaler

  Automatisk tastelås

  Lang batteritid

  Programmerbar favorittknapp

   - forhåndsprogrammert for parring

Innebygget Bluetooth™

Innebygget Bluetooth™ med enkel parring til 

de fleste headset på markedet. En finesse er at 

man kan bytte lydkilde mellom headset og radio. 

StealthMode
StealthMode er en nyhet i WhisperMode™-

funksjonen. I denne modusen stenges lyd- og 

lysfunksjoner av, og radioen går over i Whisper-

Mode™.

ExpertMode
Som standard er radioen stilt inn på Expert-

Mode for tilgang til samtlige funksjoner. Denne 

kan enkelt slås av for å få en avskalert og enkel 

menyhåndtering. 

SmartScan
Forbedret scanningfunksjon med TalkBack. Med 

TalkBack kan man svare på et innkommende 

anrop når scanning pågår uten å manuelt bytte 

kanal.  

SmartAlarm
Sikker nødalarm der alarmen sendes til alle på 

samme frekvens/kanal uansett hvilket radio-

merke de andre i jaktlaget bruker. Radioen byt-

ter automatisk mellom sending og mottak. 

Interaktiv veiledning
For at du enkelt skal komme igang med radioen 

din fins det en interaktiv veiledning til radioen. 

Veiledningen finner du enkelt via internett.

Subtonevalg/subtonescanning
Enkelt og raskt valg av subtone. Scanfunksjonen leter 

selv opp riktig subtone. 

Valgbare kanalbanker
Norske og svenske kanaler som standard. 

Automatisk squelch
Squelch justerbar i ni nivåer inklusivt et optimalisert 

autonivå.

Bedre rekkevidde og lyd
Opp til 10 % bedre rekkevidde sammenliknet med 

ProHunt®F34, samt høyere og fyldigere lyd. 

Praktisk jaktkoffert
Radioen leveres i en praktisk jaktkoffert med plass til 

alle medfølgende artikler samt ekstra tilbehør. 

NYHET!

Se vår interaktive veiledning på

www.icom.nu/guide 



VESKEHEADSETTILBEHØR MONOFON

92232

BP-232 WP
2300 mAh Li-lon 

batteri

HEADSETLØSNINGER

29161

PRO-P610LA 
Headset med øre-

høyttaler, PTT, 
vinklet skrukontakt

Tilbehør
ProHunt®Advanced

PRO-C50LS
Ørehøyttaler 50 cm
 kabel med spiral

vinklet skrukontakt

 

Aktiv mobilholder
Håndterer 12V-24V.

89286

MOBILHOLDERE

Passiv holder

89287

PRO-U800LA
Headset med 6 ulike
tilkoblingsmuligheter

ANTENNE

86035

Skogsantenne
1/4-bølgeantenne 

480 mm

91240

BATTERIER OG KASSETTER

BP-240
Tørrbatterikassett for 
6 stk. AAA-batterier

29185

49872

Peltor Headset
Peltor WS Sport Tac

oransje + grønt deksel

29144

49724

Peltor SportTac
hørselvern for jakt.
Med lyttefunksjon

5
91168

Nylonveske med
bæresele

PRO-SP480LA
Monofon med uttak 

for ørehøyttaler

29234

PRO-BT520 
Bluetooth miniheadset

 med støtte for 
PTT-protokoll 

30315

PRO-P180LA
Mini-PTT med 

innebygget mikrofon
 samt luftslange

29199

29124

PRO-U610LA 
Headset med 2 øre-

høyttalere, PTT,    
vinklet skrukontakt

Open insert 3-pakk
venstre/høyre

(størrelse S,M,L)

60278/60279

Passer
Sammen

PRO-U710LA
Kombiheadset til 
iPhone og din 
Icom 
29139

Kombiheadset med Peltortilkobling og 2 øre-
høyttalere, PTT til radio, mikrofon og svar-
knapp til telefon med vinklet skrukontakt til 
radio. Headsetet har anti-twinkabler i nye 
FabricLine-serien.
Et jaktheadset som passer til både Icom 
jaktradio og din iPhone, Samsung og øvrige 
mobiltelefoner på markedet.     

 

Din Icom-radio

Peltor SportTac
eller C-shell/D-shell
ørehøyttaler

Din iPhone eller
annen mobiltelefon

PTT og
mikrofon til
radioen

Svarknapp
og mikrofon
til telefon

PRO-U710 levereres i en 
praktisk veske.

Trådløs PTT-adapter 
2,5 mm HS jack,1 x trådløs PTT

29472

PTT-ADAPTER



Koble radioen din til vårt spesialutvik-
lede lettvektsheadset PRO-BT520. 
Denne løsningen er tilpasset dem som 
ikke vil ha et støydempet headset på 

seg. Løsningen har også støtte for den unike 
PTT-protokollen som gjør at du sender direkte på 
headsettet. 

Du kan også koble radioen til de fles-
te  Bluetooth™headset på markedet. 
Da får du ikke den unike PTT-støtten, 
men du kan sende ved å slå av og på 

sendingen med svarknappen på Bluetooth™-
headsetet ditt.

Koble radioen din til en Peltor WS 
SportTac og få en unik og svært vel-
fungerende løsning der du enkelt sender 
direkte på din SportTac når du vil bli hørt. 

Du kan enkelt justere volumet på omgivelsesly-
den, filtrere bort visse uønskede frekvenser og 
samtidig beskytte ørene fra skadlige lydnivåer i 
selve skuddøyeblikket. Du har en stille og klar 
lydtilkobling mellom radioen og øreklokken, og 
du slipper alle ledningene. 
Som tilbehør finnes det en mikofonbom som op-
timaliserer hørbarheten din når du sender. (art. 
nr. 49879). 

Med de utbyttbare ytterskallene er det enkelt å 
bytte farge på kåpene (oransje og grønn). Lader 
følger med. 

Bluetooth™ med unik PTT-støtte    

6

  Høy lydkvalitet og støyfri Bluetooth™-link. 

  Talemelding fra radioen for Bluetooth™-

    funksjonene. Programmerbar av/på.  

  Favorittknappen er forprogrammert som

    parringsknapp. 

  Symbol vises i displayet om Bluetooth™-    
    forbindelsen er aktiv. 

  Radioen håndterer Peltors PTT-protokoll    
    som sørger for at man får ordentlig PTT-

    funksjon i headsetet.

  Minne for flere headset.

  Bytt enkelt lyden mellom radioen og       
    Bluetooth™headsetet.

  Støtte for PIN-kode.  

  Kan brukes sammen med de fleste           
    Bluetooth™headset på markedet. 

  Ved parring vises headsetet som er 

    er parret med navn. 

  Bluetooth™versjon 2.1 + EDR.

Unik PTT-støtte for Peltor
Helt unikt på markedet for ProHunt®Advanced 

er at den håndterer Peltors PTT-protokoll. Dette 

gjør at du får en PTT-funksjon i headsetet ved 

bruk av Peltor WS SportTac. Med andre ord 

finnes det nå endelig en Bluetooth™-løsning 

som fungerer slik man kan forvente seg!

Enkel parring
Å parre et headset med ProHunt®Advanced er 

enkelt, logisk og utviklet for å være så problemfritt 

som mulig for brukeren. Parringsknappen er 

forprogrammert på favorittknappen din for 

rask tilgang. Funksjonen finnes også alltid 

via innstillingsmenyen. Når parringen er 

gjennomført og linken er aktiv, vises det er 

symbol i displayet som indikerer at alt fungerer 

som det skal. Det parrede headsetets navn 

vises også i klartekst i displayet. 

2

3

Bruk valgfritt headset
I tillegg til bruk sammen med Peltor WS SportTac 

kan radioen brukes sammen med de fleste 

andre Bluetooth™headset på markedet, den har 

til og med støtte for PIN-kode. Radioen har også 

minne for flere forskjellige headset. Dette gjør 

at du ikke behøver å parre på nytt dersom du 

skifter mellom headset som allerede er parret. 

Tre bruksområder for din 
Bluetooth™radio

1



7

Trådløs PTT 
- opplev friheten selv uten Bluetooth™ 

Nå kan du opprettholde kommunikasjonen 

med dine jaktkompiser selv under stressende 

situasjoner. Plasser den trådløse PTT’en på 

en finger, våpenet ditt eller et annet sted du 

enkelt kan komme til den. Kombiner den med 

Bluetooth™radioen for å styre sendingen på 

Bluetooth™ headsetet ditt. 

Du kan også koble denne enheten til eldre jakt-

apparater for å få en trådløs PTT til ditt trådførte 

headset som du kobler til i 2.5 mm jacken på 

toppen av enheten. Adapteret kan håndtere opp 

til 3 stk. tilkoblede PTT-knapper, og batteriet i 

PTT’en holder i minst 100.000 trykk.

Koble PTT-enheten til en ny eller gammel radio 
mot et Peltorheadset. Koble headsetet ditt mot 
PTT-adapteret, prat i mikrofonen på ledningen 
og send med den trådløse PTT-knappen. 

Hør og prat i Peltors Bluetooth™headset 
med bommikrofon med din Bluetooth™-radio. 
Håndter sendingen med en trådløs PTT-knapp.

Hør og prat i et valgfritt Bluetooth™-headset 
med din Icom Bluetooth™radio. Håndter 
sendingen med en trådløs PTT-knapp.  

Om du ønsker det kan du også sende direkte 
på PTT-boksen.

Monter den trådløse TPP-knappen rundt 
fingeren eller i lommen. 

Monter den trådløse PTT-knappen rundt f.eks. 
geværet. 

Høyttaler

Radio uten Bluetooth™ Bluetooth™-radio mot Peltor WS Bluetooth™radio mot Bluetooth™headset

PTT

Mikrofon

PTT

Høyttaler/
Mikrofon

Høyttaler

PTT

Mikrofon

Koble til 
radioen

2,5 mm uttak for   
tilkobling av headset

Lading

På/Av

PTT

Trådløs PTT



Belyst alfanumerisk display, høy kvalitet på 

mottaker og sender, noe som gir stor rek-

kevidde, mulighet for personlige innstillinger 

og IP67 er bare noen viktige egenskaper på 

denne unikt utformede jaktradioen. 

God batteritid
Radioen levereres med et 2300mAh Li-lon 

batteri som sørger for svært god batteritid og 

holder opp til 40 timer i mottaksmodus. 

Batterialarm og forskjellige effektsinn-
stillinger
Radioen har en akustisk batterialarm som 

gir et pipesignal samt displayindikering når 

batterinivået er lavt. Radioen har 3 forskjel-

lige effektisinnstillinger: 1, 2 eller 5 watts ut-

gangseffekt.  

IP-67 og MIL-STD
I tillegg til den høye IP-klassifiseringen og 

det slagfaste, helstøpte aluminiumschassiet 

oppfyller radioen kravene til amerikansk mil-

litærklassifisering, MIL-STD. 

 

Lettlest display, liten og lett radio
ProHunt®Camo har et 8-tegns alfanumerisk 

display som gjør det enkelt å finne frem blant 

kanalene. Tastaturet er låsbart for å forhindre 

ufrivillige knappetrykk. Radioen veier kun 310 

g (inkl. IP67-klassifisert batteri og antenne). 

Høyden på radioen er kun 120 mm.

Signallyd
Føl deg ekstra trygg i skogen med Icoms 

signallyd. Med dette sikker-

hetssignalet kan du påkalle 

oppmerksomhet fra jaktkame-

ratene dine hvis ulykken skulle 

skje. Et lydsignal kan aktiveres 

med alarmknappen på radioen dersom man 

blir liggende i skogen og ikke klarer å rope på 

hjelp selv. 

Leveres med
Batteri (BP-232WP), lader (BC-160) og 

antenne (FA-SC55V).

Art.nr 1582025

  Unikt kamuflasjedesign

  IP67-klassifisert

  Lang batteritid

  Akustisk batterialarm og display-

    indikering

  MIL-STD C, D, E og F

  Lettlest display

  Låsbart tastatur

  Veier kun 310 gram

  Alle relevante jaktkanaler

ProHunt®Camo er en robust jaktradio med unik kamuflasjedesign. 
Radioen er vann- og støvtett tilsvarende IP-67. Det innebærer at 
radioen klarer minst 30 minutter på 1 meter dypt vann. 

ProHunt®Camo

8



PRO-U800LA
Headset med 6 ulike tilkoblingsmuligheter

29144

MOBILHOLDER

Passiv holder

89287

ProHunt®Camo

ANTENNE VESKE   

86035

Tilbehør
ProHunt®Camo

Skogsantenne
1/4-bølgeantenne

480 mm

92232 91240

BATTERIER OG KASSETTER

BP-232WP
2300 mAh Li-lon 

batteri

BP-240
Tørrbatterikassett for 
6 stk. AAA-batterier

PRO-C50LA
Ørehøyttaler 50 cm
 kabel med spiral

vinklet skrukontakt

29247

PRO-AT35L
Ørehøyttaler med
 luftslange 35 cm

29206

Open insert 3-pakk
venstre/høyre

(størrelse S,M,L)

60278/60279

HEADSET

49769

FL6H 
Kabel fra monofon

til Peltor

49724

Peltor SportTac
hørselvern for jakt.
Med lyttefunksjon

Passer
Sammen

91168

Nylonveske med
bæresele

PRO-SP480LA
Monofon med uttak 

til ørehøyttaler

29234
9

29245

PRO-P600LA, Camo-
headset med øre-

høyttaler, PTT, vinklet
 skrukontakt

29246

PRO-U600LA, Camo- 
headset med 2 øre-

høyttalere, PTT, vinklet
 skrukontakt

 

MONOFON

ØREHØYTTALERE

29140

HEADSETLØSNINGER

Trådløs PTT
Vanntett, liten PTT

med borrelås

29467

PRO-U700LA
Kombiheadset med 2 ørehøyttalere, PTT, mik-

rofon og svarknapp til telefon, skrukontakt 

PRO-U800LS KAN KOBLES TIL FØLGENDE ENHETER

Peltor SportTac eller 
liknende headset fra
Peltor

C-shell ørehøyttaler
(inkludert)

Sordin headsettilkobling Soundscope headset-
tilkobling

MP3-ørehøyttalere, koble
til dine egne favoritt- eller
telefonheadset

PRO-U800LA
Kombi-headset 6-i-1 

Med nye PRO-U800LA kobler 
du deg til de fleste høyttalerløs-
ningene på markedet. I tillegg til 
to ørehøyttalere som er inkludert 
kan du koble deg til Peltor- eller 
Sordinheadset, Soundscope og 
egne ørehøyttalere med 3.5 mm 
kontakt.  
  

29144

Veske er inkludert.

D-shell ørehøyttaler. Ny 
versjon med forbedret
høyttaler og justerbar
størrelse på ørebøylen.
(inkludert)



Icoms anerkjente høye kvalitet
Prohunt®Basic er en svært god jaktradio for 

brukere som prioriterer høy kvalitet og enkel 

håndtering. Radioen er som alle Icomstasjo-

ner laget for profesjonelt bruk med høye krav 

til vannbestandighet og robusthet.  

Lang batteritid
Radioen leveres med et 2250 mAh-batteri 

som garanterer en lang batteritid på 35 timer 

i mottaksmodus. Det er også en aktustisk 

batterialarm og displayindikering innebygget 

i radioen, som lager et pipesignal når batte-

rinivået er lavt. 

Liten, lett og kraftig
Radioen har en veldig nett størrelse, og veier 

kun 320 g (inkl. batteri og antenne). Radioen 

er en IP54-klassifisert radio. Det betyr at den 

er svært støv- og vannbestandig. 

 

Display med belysning
Radioens 8-tegns belyste display gjør det 

lett å finne riktig kanal og PL-toner som er 

lagt inn i radioen. 

Signallyd
Føl deg ekstra trygg i skogen med Icoms nye 

signallyd. Med dette sikkerhetssignalet kan 

du påkalle oppmerksomhet fra jaktkamera-

tene dine dersom ulykken skulle oppstå. Et 

lydsignal kan aktiveres med alarmknappen 

på radioen dersom man blir liggende i sko-

gen og ikke klarer å rope på hjelp selv. 

Leveres med
Batteri (BP-232H), lader (BC-160) og 

antenne (FA-SC55V).

Art.nr 1582022

  Lang batteritid

  MIL-STD 810 C,D,E,F

  Akustisk batterialarm og display-     
    indikering

  1, 2 og 5 watts utgangseffekt

  Liten, lett og kraftig

  Alfanumerisk display med belysning

  Låsbare knapper

  Helstøpt chassis

  Signallyd

  Alle relevante jaktkanaler

ProHunt®Basic er en jaktradio for deg som ikke trenger mange 
finesser og funksjoner. Den har en solid og robust konstruksjon 
samtidig som den er svært enkel å bruke.  

ProHunt®Basic

10



93232

BP-232H
2250 mAh Li-lon 

batteri

29135

29124

ANTENNEVESKE

29136

HEADSETLØSNINGER

HEADSET OG TILBEHØR

TAMT06LS
Kabel med PTT-knapp
 til Peltor hørselvern

86035

29161

Tilbehør
ProHunt®Basic

MOBILHOLDER

Passiv holder

89287

Skogsantenne
1/4-bølgeantenne

480 mm

PRO-U610LA 
Headset med 2 øre-

høyttalere, PTT,    
vinklet skrukontakt

PRO-P610LA 
Headset med øre-

høyttaler, PTT, 
vinklet skrukontakt

91240

BATTERIER OG KASSETTER

BP-240
Tørrbatterikassett for 
6 stk. AAA-batterier

TAMT08LS
Kabel med PTT-knapp
 til Sordin hørselvern

49769

FL6H 
Kabel fra monofon

49724

Peltor SportTac
hørselvern til jakt.
Med lyttefunksjon

91168

Nylonveske med
bæresele

PRO-U800LA
Headset med 6 ulike
tilkoblingsmuligheter

29144

PRO-P180LA
Ørehøyttaler med
luftslange, vinklet

 skrukontakt

29199

Headset med 
inlinemikrofon og

c-shell ørehøyttaler

29226

Headsetkabel med 
inlinemikrofon og

Peltorkontakt

29228

ProEquip lanserer en helt ny unik serie med tilbehør og setter 
dermed en ny standard på markedet. Like selvfølgelig som at 
du velger vår oransje jaktradio burde valget av ProEquips nye 
Fabric Line med lysende anti-twin tøykabler være.  

Med Fabric Line får du et tilbehør som ikke twinner seg i 
lomma, og er mer slitesterkt enn vanlige plastkabler. Til mo-
biltelefoner har liknende tilbehør blitt en stor suksess, og nå 
tar ProEquip denne løsningen videre til jaktmarkedet. 
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MONOFON

PRO-SP480LA
Monofon med uttak 

til ørehøyttaler

29234

Trådløs PTT-adapter
2,5 mm HS jack,
1 x trådløs PTT

29472

PTT-ADAPTER OG KABLER

Trådløs PTT
Vanntett, liten PTT

med borrelås

29467

Fabric Line



Art.nr 1582060

Leveres med
Batteri (BP-232H), lader (BC-160),  norsk 

og svensk antenne.

IP55 støv- og vannbeskyttelse
ProHunt®D60 oppfyller kravene til IP55 støv- 

og vannbeskyttelse.  

Li-Ion-batteri som standard
Som standard leveres ProHunt®D60 med Li-

Ion-batteri som gir 25 timer i mottaksmodus. 

Batteri og lader følgere våre tidligere model-

ler ProHunt®F34 og Prohunt®Basic.

Norske og svenske jaktkanaler
ProHunt®D60 er fullutstyrt med norske og 

svenske analoge og digitale jaktkanaler. Det 

er ikke noe problem å besøke nabolandet 

vårt når det gjelder jakt, da alle kanaler er 

med fra starten. 

Fullpakket punktmatrise-LCD
Med sitt store punktmatrise-LCD tegnvindu 

(32 x 18 mm) kan ProHunt®D60 vise både 

store og små bokstaver. 

Innebygget stemmeforvrenger av in-
versjonstype 
ProHunt®D60 har en innebygget stemme-

forvrenger (inversjonstype) som kan aktive-

res og er kompatibel med den som finnes til 

Prohunt®F34. 

Tilbehørskontakt for økt varighet
ProHunt®D60 har en 9-polet fullbelagt tilbe-

hørskontakt som er godt utprøvd i industrien, 

og som klarer større belastninger. Det finnes 

et bredt utvalg av tilbehør til ProHunt®D60.

Jaktlag plaget av støy?
Dersom du er medlem av et jaktlag som er 

plaget av mye støy/prat på kanalene kan Pro-

HuntDigital være en god løsning for å være 

”alene”. 

ProHunt®Digital  bygger på ICOMs IDAS-teknikk, som er et system 
som kan håndtere både digitale og analoge kanaler. 
Dette gir en lengre rekkevidde og støyfri radiotrafikk med bedre 
lydkvalitet. 

ProHunt®D60 - digital jaktradio

Fordeler med D60

Flere kanaler 

   6 norske og 7 svenske analoge 

   12 norske og 14 svenske 
digitale

ProHunt®Digital tilbyr en rekke ekstra 

digitale kanaler, noe som betyr at vi nå har 

flere kanaler tilgjenglige for jakt i Norge og 

Sverige. Naturligvis finnes alle jaktkanaler 

og pilottoner i radioen som standard. De 

digitale kanalenes frekvens er programmert 

slik at det er mulig å sende samtidig på 

felles digital og analog kanal. 

Bedre lydkvalitet i ytterkanten av 
dekningsområdet

ProHunt®Digital oppleves som betydlig 

bedre i utkanten av dekningsområdet der 

analogt system støyer. 
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29137

ANTENNE

HEADSET OG TILBEHØR

86035

Tilbehør
ProHunt®D60

Aktiv mobilholder
Håndterer 12V-24V

89286

MOBILHOLDER

Passiv holder

89287

Skogsantenne
1/4-bølgeantenne

  480 mm.

PRO-U600SC 
Headset med 2 øre-

høyttaler, PTT, vinklet
 skrukontakt

PRO-C50L 
Ørehøyttaler 50 cm
 kabel med spiral, 

vinklet kontakt  

29148

PRO-C30L 
Ørehøyttaler 30 cm
 kabel med spiral,

 vinklet kontakt

29147

49769

FL6H Kabel fra
 monofon (krever 

AD-52 eller monofon)

49724

Peltor SportTac
hørselvern for jakt.
Med lyttefunksjon

Icom Digitalt system

Hørbarhetsnivå

 

90152

AD-52
Adapter til ørehøyttaler

ØREHØYTTALER

Med ProHunt®Digital kan analoge og digita-

le jaktkanaler benyttes samtidig. Denne uni-

ke løsningen gir 14 ekstra digitale kanaler. 

Dette innebærer at det totalt er 21 tilgjeng-

lige kanaler for jakt. På hver analog kanal 

går det to digitale kanaler som kan benyttes 

samtidig uten at de forstyrrer hverandre. 

Den digitale plattformen sørger for aktiv lyd-

behandling, klarere lyd og en betydlig bedre 

lydkvalitet i ytterkanten av dekningsområ-

det. Der en analog radio støyer mer og mer, 

leverer ProHunt®Digital klar lyd helt til utkan-

ten av dekningsområdet. Dessuten åpnes 

muligheter for mange fremtidige funksjoner, 

tilbehør og produkter. 

Vær med på overgangen til den digitale jakt-

revolusjonen fra begynnelsen uten å gå glipp 

av den analoge kompabiliteten.  

Nøkkelfunksjoner punkt for punkt
•  Håndterer analog og digital kommunikasjon 

•  14 ekstra digitale kanaler

•  Aktiv støydemping

•  Bedre lydkvalitet i ytterkanten av deknings-

   området

•  Klar og støyfri lyd

•  Digital teknikk basert på en ETSI-standard
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Klar lyd til utkanten av deknings-
området

ProHuntD60 

Analog radio

AVSTAND

LYDKVALITET

VESKE

91168

Nylonveske med
bæresele

93232 91240

BATTERIER OG KASSETTER

BP-232H
2300 mAh Li-lon batteri

BP-240
Tørrbatterikassett for 
6 stk. AAA-batterier

PRO-SP480SC
Monofon med 

uttak for 
ørehøyttaler

29240

PRO-SP480 er en robust og kompakt monofon 
med kraftig lyd. På siden av monofonen er det 
uttak for ørehøyttaler.      

ADAPTER

Passer
Sammen



Art.nr 1585022

Leveres med
DC-kabel, monteringsbøyle og mikrofon.

Generelt
Brukervennlig radio i robust utførelse. Ide-

ell for deg som vil ha en jaktradio i bilen el-

ler hjemmet. Kan leveres med både mag-

netfotantenne eller fast ytre antenne. Har 

samme funksjoner som håndapparatet 

ProHunt®Basic.

Liten og robust
IC-F5022 fra Icom er en høyteknologisk radio 

i ekstremt kompakt utførelse. Apparatet har 

et formstøpt aluminiumschassis og et deksel 

av polykarbonat som gjør det svært robust. 

Frontmontert høyttaler og tydelig display
På tross av den lille størrelsen har radioen en 

innebygget fronthøyttaler som gjør den enkel å 

montere i bilen. For deg som trenger ekstra ty-

delig lyd finnes det en ytre høyttaler tilgjengelig 

som tilbehør. 

Det alfanumeriske displayet viser klart og tydelig 

hvilken kanal og tone som er innstilt. 

Antennepakke m/magnetfot
5004113 Procom MH-1MMR magnetfotantenne

5023808 Procom FME-UHF plugg

5022804 Procom 4m FME coaxkabel

Liten, enkel og robust stasjon med 5 watts utgangseffekt. Perfekt 
for deg som vil kommunisere på jaktkanalene fra bilen eller hjem-
met. Ved hjelp av f.eks. en magnetfotantenne øker rekkevidden 
markant takket være antennens signalegenskaper. 
  
 

ProHunt®IC-F5022 - stasjonær jaktradio

14

  Kompakt, liten og enkel 

  Har alle relevante jaktkanaler 

  Innebygget tonefuksjon 

  Scanning 

  5W utgangseffekt 

  Håndmikrofon og monteringsdetaljer 

følger med 
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Art.nr 80527

Leveres med
Batteri (BP-265), lader (BC-193), antenne 

og belteklips (MB-124).

God lydkvalitet
Radioen har en god lydkvalitet og er en sterk 

radio til å være lisensfri. Den er programmert 

på det analoge båndet 446, og har 0,5 W ut-

gangseffekt. 

Nyttige funksjoner
Radioen har power save funksjon, alarmvarsel 

ved lavt batteri og mulighet for overvåkings-

modus der lyd og lys skrus helt av. 

Innebygget VOX
Radioen har innebygget VOX-funksjon med 

handsfreemulighet ved bruk av headset-

adapterkabel. 

Radioen er en robust proffradio for lisensfri kommunikasjon.  Den 
er ideell for bruk innen bygg og anlegg så vel som til friluftsentu-
siaster. 

IC-F27 SR - Lisensfri radio

14

  Lisensfri kommunikasjon på det 

    europeiske PMR446-båndet    

  Liten og robust (58×186×32 mm  

    og 340 g) 

  0,5W utgangseffekt

  Li-lon batteri

  Batteriindikator

  Vannbestandig konstruksjon  

  Stort utvalg av tilbehør

  Enkel å bruke

  Plug and Play

  Bygget på Icoms yrkesradioer  

Lisensfri

Liten og lett
Radioen er liten, kun 58x186x36,5 mm og 

veier kun 285 gram. Det gjør den ideell å ha 

med seg.  Chassiset er bygget på Icoms po-

pulære yrkesradioer. 

Lang batteritid
Radioen leveres med et 2000 mAh-batteri 

som gir opptil 35 timers batteritid i mottaks-

modus. 

Lisensfri
Med lisensfri radiokommunikasjon trenger du 

ikke søke om egen frekvens til Post- og Teletil-

synet. Radioen er forhåndsprogrammert med 

frekvens 446. Enkelt og greit, plug and play! 





Tekniske data

Kvalitets- og garantisymboler for Icomradio

5 års garanti
For at du skal kunne kjenne deg 
trygg på ditt kjøp av en Icom jakt-
radio, gir vi deg 5 års garanti på 
alle ProHunt®. 

Whisper Mode™
Whisper Mode™ er en ”hviske-
modus” som gir deg muligheten 
til å snakke lavt, men likevel hø-
res tydelig i den andre enden.  

Scrambler
Stemmeforvrenger som forhin-
drer avlytting av radiosamtaler. 

Signallyd
Et signal kan aktiveres for å på-
kalle oppmerksomhet. 

SmartScan
Forbedret scanningsfunksjon 
med TalkBack.

StealthMode
Modus der lys- og lydfunksjonen 
skrus av og radioen går over i 
Whisper Mode.

Guide
Vår interaktive opplæring på 
www.icom.nu/guide.

SmartAlarm
Sikker nødalarm der radioen au-
tomatisk veksler mellom sending 
og mottak. 

RoHs
RoHS-direktivet betyr at miljø-
farlige stoffer som f.eks. bly, 
kvikksølv og kadmium ikke skal 
benyttes i produksjonen. 

MIL-STD 810 C, D, E, F
MIL-STD 810 er en amerikansk 
militær kvalitetsklassifisering. 

IP54-klassifisering
Betyr at radioen er svært støv- 
og vannbestandig. Radioen bør 
ikke ligge i vann, men tåler regn. 

IP55-klassifisering
Betyr at radioen er svært støv-og 
vannbestandig. For å godkjen-
nes må radioen tåle 12,5 l vann/
min med høyt trykk i løpet av tre 
minutter.  

IP67-klassifisering
Betyr at radioen er 100 % støv- 
og vannbestandig. Den tåler 30 
minutter på 1 meter dypt vann. 

Bluetooth™
Bluetooth™ er en standard som er 
utviklet for trådløs kommunikasjon 
mellom ulike enheter. 

FabricLine
ProEquip-tilbehør med unike anti-
twin tøykabler. 

ProHunt®D60 IC-F27SR

Frekvensområde 136-174 MHz 446.00625–446.09375 MHz

Antall kanalplasser 512 8

Strømforbruk ved sending Høy 5 W, maks 1.5 A Høy 0,5 W, maks 0.4 A

Mottak 600 mA (maks volum) 330 mA (maks volum)

Standbymodus 150 mA 70 mA

Temperaturområde -25º C til +55º C -25º C til +55º C

Senderutgangseffekt 1 W, 2 W og 5 W 0,5 W

LF-utgangseffekt 500 mW 800 mW

Klassifisering IP55, MIL-STD 810 C,D,E,F IP54, MIL-STD 810 C,D,E,F

Dimensjoner 136x 53x 38,5 mm 186x 58x 32 mm

Vekt 340 g (inkl. batteri og antenne) 340 g (inkl. batteri og antenne)
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ProHunt®Advanced ProHunt®Camo ProHunt®Basic

Frekvensområde 136-174 MHz 136-174 MHz 136-174 MHz

Antall kanalplasser 128 128 128

Strømforbruk ved sending Høy 5 W, maks 1.5 A Høy 5 W, maks 2.5 A Høy 5 W, maks 1.5 A

Mottak 250 mA (maks volum) 250 mA (maks volum) 300 mA (maks volum)

Standbymodus 75 mA 75 mA 70 mA

Temperaturområde -25º C til +55º C -25º C til +55º C -25º C til +55º C

Senderutgangseffekt 1 W, 2 W og 5 W 1 W, 2 W og 5 W 1 W, 2 W og 5 W

LF-utgangseffekt 500 mW 500 mW 500 mW

Klassifisering IP65, MIL-STD 810 C,D,E,F,G IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F IP54, MIL-STD 810 C,D,E,F

Dimensjoner 120x 53x 37 mm 120x 53x 37 mm 120x 53x 32,5 mm

Vekt 310 g (inkl. batteri og antenne) 310 g (inkl. batteri og antenne) 320 g (inkl. batteri og antenne)
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Art.nr. TILBEHØR

29152
29145

PRO-P600L Headset og mikrofon m/ PTT-knapp vinkl. kontakt, oransje
PRO-P600LA Headset og mikrofon m/ PTT-knapp vinkl. skrukontakt, oransje ••

29114
29161

PRO-P610L Headset og mikrofon m/ PTT-knapp vinkl. kontakt, oransje
PRO-P610LA Headset og mikrofon m/ PTT-knapp vinkl. skrukontakt, oransje ••

29143
29146
29137

PRO-U600L Headset 3-i-1 m/ PTT-knapp Vinklet kontakt, Peltor 
PRO-U600LA Headset 3-i-1 m/ PTT-knapp Vinklet skrukontakt Peltor
PRO-U600SC Headset 3-i-1 m/ PTT-knapp Vinklet skrukontakt 9-pol •

••

29115
29124

PRO-U610L Headset 3-i-1 m/ PTT-knapp Vinklet kontakt, Peltor 
PRO-U610LA Headset 3-i-1 m/ PTT-knapp Vinklet skrukontakt Peltor ••

29140 PRO-U700LA Kombiheadset 4-i-1med Peltortilkobling, 2 ørehøyttalere
PTT, vinklet skrukontakt til radio, svart •

29116

29142

29139

PRO-U710L Kombiheadset 4-i-1 med Peltortilkobling, 2 ørehøyttalere, 
PTT, vinklet skrukontakt til radio, oransje
PRO-U710LA Kombiheadset 4-i-1 med Peltortilkobling, 2 ørehøyttalere,
PTT, vinklet skrukontakt til radio, svart
PRO-U710LA Kombiheadset 4-i-1 med Peltortilkobling, 2 ørehøyttalere,
PTT, vinklet skrukontakt til radio, oransje

•
•
•

29144 PRO-U800LA Headset 6-i-1 med 6 ulike tilkoblingsmuligheter, svart •
29197
29216
29199
29198

PRO-P180 Mini-PTT/mikrofon med luftslange, rett kontakt
PRO-P180L Mini-PTT/mikrofon med luftslange, vinklet kontakt 
PRO-P180LA Mini-PTT/mikrofon med luftslange, vinklet skrukontakt 
PRO-P18SC Mini-PTT/mikrofon med luftslange, vinklet skrukontakt 9-pol •

•••
29147
29148
29166

PRO-C30L Ørehøyttaler Vinklet kontakt 30 cm kabel
PRO-C50L Ørehøyttaler Vinklet kontakt 50 cm kabel
PRO-C50LA Ørehøyttaler Vinklet skrukontakt 50 cm kabel

•• •••
29117
29185

PRO-C50L Ørehøyttaler Vinklet kontakt 50 cm kabel, Fabric Line
PRO-C50LA Ørehøyttaler Vinklet skrukontakt 50 cm kabel, Fabric Line • ••

29167
29149

PRO-D30 Ørehøyttaler Rett kontakt 30 cm kabel
PRO-D30L Ørehøyttaler Vinklet kontakt 30 cm kabel •• ••

90152 AD-52 adapter til ørehøyttaler, 3,5 mm •
64336
64337
64334
64384

PRO-U600 Utbyttbar C-shell
PRO-U600 Utbyttbar D-shell
Adapterkabel Sordin
Adapterkabel Soundscope/MP3

• • • •
••••

*

Tilbehørsguide
ProHunt®Jaktradio

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

ProHunt®

Advanced/Basic/Camo
ProHunt®

D60
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Tilbehørsguide
ProHunt®Jaktradio

* Krever ytterligere tilbehør
** Kun Advanced

29234
29240

PRO-SP480LA Monofon med uttak for ørehøyttaler
PRO-SP480SC Monofon med uttak for ørehøyttaler • •

93232
92232

BP-232H 2300 mAh Li-lon batteri
BP-232WP 2300 mAh Li-lon batteri •• ••

93160 BC-160 Hurtiglader • •
91240 BP-240 Tørrbatterikassett for 6 stk. AAA-batterier • •
89016
89006

CP-23L Sigarettennerkabel for BC-160 og BC-144
CP-1 Sigarettennerkabel for BC-160 og BC-144 • •

89287 Passiv holder • •

89276 Aktiv mobilholder håndterer 12V-24V • •
91168
89998

Nylonveske med bæresele
VM-sele universal •• ••

86035
86025
90804
90805

Norsk skogsantenne 1/4-bølgeantenne 480 mm
Svensk skogsantenne 1/4-bølgeantenne 520 mm
FA-SC25V antenne blå 136-150 MHz norsk
FA-SC55V antenne rød 146-174 MHz svensk

• • • •
••••

49724 Peltor SportTac hørselsvern for jakt med lyttefunksjon • •
30315 BT520 Bluetooth™ miniheadset med støtte for BTi PTT-protokoll •
49769 FL6H Adapterkabel rett 3,5 mm vinklet kontakt 1,25 m • •
49872 Peltor WS Sport Tac oransje/grønt deksel •

*

**

*

*

**

ProHunt®

Advanced/Basic/Camo
ProHunt®

D60
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VHF Group er en av Nord-Europas ledende aktører

innen radiokommunikasjon og har hovedkontor i 

Oslo. Konsernet konsentrerer seg helt om radio-

kommunikasjon. Konsernet har et heldekkende 

partnernett i Sverige, Norge og Danmark samt 

eksklusive samarbeidspartnere i resten av de nord-

iske landene og Baltikum, noe som sørger for stor 

fleksibilitet og enkelhet for deg som beveger deg 

over landegrensene.

VHF Group er et vekstorientert konsern med egen 

kompetanse innen markedsføring, kursing, service, 

support, logistikk, IT og administrasjon. Vi arbeider 

med globale og sterke varemerker som vi

tilpasser våre kunders spesifikke behov. Denne

strategien har gitt oss en stabil økonomisk platt-

form som dermed gir oss mulighet for å videreut-

vikle konseptet vårt for fremtiden.

Vi har et stort utvalg av ledende leverandører, 

og våre viktigste kontakter omfatter bl.a. Sepura, 

Damm, Procom og japanske Icom. 

Vi samarbeider nært med alle disse leverandørene, 

og som et resultat av dette har vi tilgang både på 

god produktstøtte og tilbakemeldinger fra marke-

det. Dette innebærer også at vi tar ansvar og utfø-

rer garantiservice for Icom og Sepura. Dette gir oss 

spisskompetanse på våre produkter, noe som sør-

ger for at vi har en svært høy supportgrad til våre 

kunder siden vi alltid har dyptgående kunnskap om 

teknikken.

Vår sterke organisasjon og kompetanse kombinert 

med et heldekkende partner- og leverandørnett-

verk gir oss en ledende stilling på det nordiske 

markedet.

VHF Group

Pb 1, Oppsal  |  0619 OSLO  | tel  +47 21 55 56 00   
info@vhf.no  |  www.vhf.no

Box 208  |  651 06  KARLSTAD  | tel  +46 54 67 05 00
   info@srsab.se  |  www.srsab.se

Baldersbækvej 31 |  2635 ISHØJ  | tel  +45 43 74 44 60  
 info@radiocom.dk  |  www.radiocom.dk

GRØNLAND

����FÆRØYENE

ISLAND

Land i VHF Group 
Eksklusive avtaler med VHF Group

VHF Group Regionion

GRØNLAND

Forhandler


