
2015metsästyspuhelinopas



VALITSE OIKEA 
RADIOPUHELIN 
JA VARUSTEET!

Lähimmän Zodiac-jälleenmyyjäsi
löydät verkkosivuiltamme

Meillä on markkinoiden laajin metsästyspu-
helinvalikoima ja markkinajohtajana meil-
lä on tarjota metsästyspuhelimia kaikille 
metsästäjille.

Metsästyspuhelimemme on kehitetty kes-
tämään Suomen kovia ja vaihtelevia sää-
olosuhteita.

Valikoimastamme löydät metsästyspuheli-
mia edullisesta perusmallista aina vesitii-
viiseen, bluetoothilla varustettuun huip-
pumalliin.

Kaikkiin malleihin löytyy laaja tarvikevalikoi-
ma, joka on testattu ja kehitetty kestämään 
kaikkein kovimpia tilanteita.

Kaikissa tarvikkeissa on vuoden takuu ja 
metsästyspuhelimissa on 2-3 vuoden takuu.2015



Tee niin kuin Victor Jarlvik, 
metsästäjä Ruotsin Enhör-
nasta, valitse Zodiac easy-
HUNT II omaksi metsästys-
puhelimeksesi. easyHUNT 
II on helppokäyttöinen ja 
varmatoiminen metsästys-
puhelin ja pääset kätevästi 
alkuun ilman ongelmia.

KEsTäVä Ja lUoKITElTU IP54-lUoKKaaN, 5w läH-
TöTEHo, 2200 maH lITIUmaKKU, NäPPäINlUKKo, 
KoHINasalPa, PIloT-ääNET Ja KaNaVaHaKU

• TaaJUUsalUE: 67–87 mHZ
• läHETysTEHo: 5w
• KaNaVamääRä: 255
• PIloT-ääNIä: 52 KPl /KaNaVa
• KäyTTölämPö: -30 °C –+60 °C

mITaT:
lxKxs: 59 x 102 x 32 mm
PaINo aKUN KaNssa 280 g

aKUN KaPasITEETTI:
lITIUm-PolymEERI 2200 maH

ToImITUKsEEN sIsälTyy:
RadIoPUHElIN, aKKU, mETsäaNTENNI, 
KoRVaKUUloKE Ja PIKaPöyTälaTURI 

TaRVIKElIITäNTä ”E”

TAKUU

VUOTTAHELPPO
KäyTTää

MyyNTIMENESTyS!



Tee niin kuin Caroline Ha-
gström, metsästäjä Ruotsin 
Norsholmista. Valitse Zo-
diac Team Pro waterproof 
roosa, joka antaa sinulle nä-
kyvyyttä metsässä. samal-
la autat Zodiacia lahjoitta-
maan osan myyntikatteesta 
Roosa nauha -säätiölle. Voit 
myös osallistua keräykseen 
”Jägare i jakten mot can-
cer” Ruotsissa.

VEdENKEsTäVä IP67, blUETooTH- yHTEENsoPIVa 
adaPTERI, 2200 maH lITIUmaKKU, wHIsPERINg 
modE, ”oPEN sPEaKER”, sElKEä sUomENKIElINEN 
ValIKKo. saaTaVaNa RoosaNa TaI oRaNssINa.

• TaaJUUsalUE: 67–87 mHZ*
• läHETysTEHo: 1w–5w
• KaNaVamääRä: 255
• PIloT-ääNIä: 39
• KäyTTölämPöTIla: -30 °C – +60 °C

mITaT:
lxKxs: 52 x 104 x 36 mm
PaINo aKUN KaNssa 250 g

aKUN KaPasITEETTI:
lITIUm 2200 maH

ToImITUKsEEN sIsälTyy:
RadIoPUHElIN, aKKU, mETsäaNTENNI, 
KoRVaNaPPI Ja PIKaPöyTälaTURI. 

TaRVIKElIITäNTä ”d”
*ohjelmoitavissa välillä 67–87 mHz

METSäSTySPUHELIN
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

USKALLATKO
EROTTUA?

TAKUU

VUOTTA

saaTaVaNa myös EdUllIsENa PaKETTINa, 
Jossa mUKaNa PElToR sPoRTaC HUNTINg
KUUloNsUoJaImET!

TAKUU

VUOTTA



Tee kuten angelica Johans-
son metsästäjä mullsjöstä. 
ole johdoista riippumaton 
Zodiac Extreme bT:n kans-
sa, joka selviytyy tiukim-
masta tilanteesta. Toimii 
yhdessä Peltor sportac ws 
lIgHT -suojaimien kanssa.

sIsääNRaKENNETTU blUETooTH, 
PUHEoHJaUs Vox, 2200 maH lITIUmaKKU.

• TaaJUUsalUE: 67 mHZ = 26 KaNaVaa*
• läHETysTEHo: 1w-5w
• KaNaVamääRä: 256
• PIloT-ääNIä: 38 KPl /KaNaVa
• KäyTTölämPö: -30 °C –+60 °C

mITaT:
lxKxs: 60 x 126 x 44 mm
PaINo aKUN KaNssa 340 g

aKUN KaPasITEETTI:
lITIUm 2100 maH

ToImITUKsEEN sIsälTyy:
RadIoPUHElIN, aKKU, aNTENNI Ja PIKa-
PöyTälaTURI

TaRVIKElIITäNTä ”b”
*oHJElmoITaVIssa VälIllä 67–87 mHZ

RIIPPUMATTA
JOHDOISTA

yHTEyDENPITOA 
ILMAN JOHTOJA

saatavana myös edullisena pakettina, jossa mukana Peltor spor-
tac ws lIgHT-kuulonsuojain, joka mahdollistaa langattoman 
bluetooth-kytkennän metsästyspuhelimeesi. sopii erityisesti 
metsästykseen ja ammuntaan korkealuokkaisen impulssiää-
nisuojan vuoksi.

TAKUU

VUOTTA

TAKUU

VUOTTA



VALITSE JUURI SINULLE SOPIVAT 
VARUSTEET FLEXHEADSETIN 
VALIKOIMASTA 
 
 

FLEX-JOHTO IN-EAR 
TUOTENRO 423 92 

 
 
 

FLEX-JOHTO PELTOR 
TUOTENRO 423 85 

 
 
 
 
 
FLEX-JOHTO SOUNDSCOPE 

TUOTENRO 423 83 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEX-JOHTO SORDIN 
TUOTENRO 423 84 

 
 
FLEX-JOHTO FREESTYLE 

TUOTENRO 423 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEADSET FLEX 

FLEX-JOHTO D-MALLI 
TUOTENRO 423 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEX-JOHTO SECRET 
SERVICE HEADSET 

TUOTENRO 423 88 
 
 
 
 
 
 
 

FLEX-JOHTO 
NAPPIKORVAKUULOKE 
TUOTENRO 423 86 

VARUSTA 
RADIOSI 

Onko sinulla oikeat varusteet radioosi? 
Tarvitsetko kenties tehokkaan metsä-antennin, 

Flexheadsetin tai latauslaitteen autoon? 

VALITSE EHDOTTOMASTI OIKEAT VARUSTEET

zodiac tarvikevalikoimasta

Olemme ylpeitä siitä, että 
olemme olleet pohjoismai-
silla radiopuhelinmarkki-
noilla jo yli 50 vuotta.

Zodiac on  valmistanut 
radiopuhelimia metsästys-, 
ammatti- ja   vapaa-ajan käyt-
töön vuodesta 1963. 

Zodiacin pääkonttori on 
Norjassa, tytäryhtiö Ruot-
sissa ja Belgiassa meillä on 
oma toimisto. Tanskassa, Is-
lannissa, Suomessa ja Sak-

sassa on yhteistyökump-
paneita, jotka huolehtivat 
tuotteiden jakelusta.

50 vuoden aikana olem-
me saaneet perusteellinen 
tuntemuksen ja osaamisen 
Pohjoismaiden markkinois-
ta. Olemme vastanneet asi-
akkaittemme toiveisiin ja 
kehittäneet tuotteitamme 
sopiviksi pohjoismaiden 
vaativaan ilmastoon ja tek-
nisiin määräyksiin.

Kehitämme omia tuot-
teitamme tuotemerkillä 
Zodiac, mutta tuotevalikoi-
massamme on myös muita 
tunnettuja tuotemerkkejä. 

Tärkeimmät kohderyh-
mämme ovat metsästäjät, 
rakennus-, turvallisuus- ja 
kuljetussektori.

Zodiac on tunnettu kor-
keasta laadusta, tuotteiden 
hyvästä käytettävyydestä, 
tuotekehityksestä ja hyvin 

toimivasta huoltopalveluis-
ta.

Suurella ylpeydellä jat-
kamme eteenpäin ja tavoit-
teenamme on olla alamme 
johtavia yrityksiä tulevai-
suudessakin. Olemme eh-
dottomasti valmiit kohtaa-
maan seuraavat 50 vuotta 
reippaalla mielellä.

YLI 50 VUOTTA pOhjOLAssA mIkä ON sINUN eNsImmäINeN zOdIAc?

Suomessa Zodiac on monille kokeneille metsästäjille tuttu metsästyspuhelinmerkki jo vuosien takaa. Tässä muu-
tamia puhelinmallejamme osoituksena vuosikymmenien aikaisesta osaamisesta ja tuotekehityksestä. Vieläkö sinä 
muistat ensimmäisen Zodiac-puhelimesi?

twitter.com/zodiacsuomi
facebook.com/zodiacsuomi




