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MARS Utstyrstest

Hausken stripper
Det gangende året vil jeg huske  
som året da utviklingen av lette lyd-
dempere virkelig skjøt fart. Vi har  
snaut nok fordøyet nyheten om  
karbondemperen fra A-Tec og titan-
demperen fra Tronrud Engineering  
før Hans Petter Hausken flesker til  
med sin modell. 

Fersk så det ryker av den – og  
i tre størrelser.

Jeg snakker om JD serien der 224 modellen 
er 155 gram (33%) lettere enn Hauskens egen stan-
dardmodell SD228. Altså 315 gram i stedet for 470. Det 
er noe som merkes på lang venstrearm. For legger du 
framstokken på ei vekt vil du finne at de 155 grammene 
i ren vektforskjell plutselig utgjør en momentforskjell 
på rundt en 250 gram. Selvfølgelig avhengig av pipe-
lengde, riflevekt og vektfordeling.
 Denne reduksjonen har Hausken oppnådd gjennom 
en stripping av grunnmodellen. Han har søkt etter, og 
fjernet, hvert eneste unødige gram samtidig som han 
her og der har skapt nye og vektøkonomiske detaljløs-
ninger, som også gir øket volum. For den interesserte 
kan det raskt nevnes tynnere ytterrør, ombygging av 
teleskopisk del sammen med en liten reduksjon av      

      maks pipediameter(21mm), bedre utnyttelse av 
demperfronten, færre bafler og større gassevakuerings-
åpninger gir både vekt- og volumgevinst. 
 Muligheten for montering av forlenger er derimot 
ofret, men denne modellen er primært beregnet på 
jegere som vil ha en så lett som mulig demper til sine 
standardkalibervåpen. Har du ei magnumrifle vil du nok 
bli anbefalt en SD modell. 
 Lettvekteren blir produsert i tre størrelser, og står du 
overfor et kjøp så vil jeg anbefale å gjøre en seriøs vur-
dering av alle tre variantene. Kanskje kan du slakke på 
effektkravet og ytterligere redusere pipelengde og vekt.
 
Her er en oversikt over vekt og mål:

Dempermodell Vekt Lengde Økt pipelengde

SD228 470 gram 224 mm 145 mm

Ny JD224 315 gram 224 mm 145 mm

Ny JD184 275 gram 184 mm 105 mm

Ny JD151 235 gram 151 mm   60 mm

Nå er det slik at en dempers vekt og størrelse vanskelig 
lar seg diskutere. Noe annet er det med effekt. 
 For dere som liker tall, og må ha vitenskapelige 
resultater på bordet, har jeg laget en tabell basert på 
noen skyteøkter med desibelmåler. For å få et så repre-
sentativt som mulig resultat har jeg denne gangen 
gjort målinger både ved skytterens øre og én meter 
vinkelrett ut fra munning. Alle målinger er tatt med i 
tabellen. Sjøl er jeg ikke i tvil om at måling ved øret gir 
det bilde av skuddet som harmonerer best med skyt-

terens opplevelse. Likedan er jeg i utgangspunktet bare 
interessert i førsteskuddet, siden påfølgende skudd nes-
ten alltid gir bedre verdier. Likevel har jeg en kolonne i 
tabellen som viser snittverdi av tre skudd i serie.
 Og for dere som ser litt fort gjennom tall og tabeller 
har dere essensen av alle målingene her: Sammenliknet 
med standardmodellen til Hausken gir JD modellen like 
god, eller bedre, effekt. Dessuten leverer alle model-
lene, til og med de minste, (gjelder standardkalibre) 
demping som tilfredsstiller helsemyndighetenes krav til 
kortvarig belastning, som ligger ved 140 dBc Peak. Så 
ikke velg bort minstemann uten videre. Med sine 235 
gram og 6 cm framfor munning er den i stand til å ta 
den vonde snerten av rifleskuddet. Og da er du kanskje i 
mål!?

Kaliber 6,5x55. 58 cm pipe

Dempermodell Felt a Felt b Felt c Felt d Felt e

SD228 27 dB 25 dB 28 dB 128,0 dB 26,6 dB

Ny JD224 25 dB 28 dB 27 dB 129,0 dB 26,6 dB

Ny JD184 22 dB 25 dB 25 dB 132,0 dB 24,0 dB

Ny JD151 21 dB 19 dB 20 dB 137,0 dB 20,0 dB

Kaliber .308 Win. 47 cm pipe

Dempermodell Felt a Felt b Felt c Felt d Felt e

SD228 23 dB 22 dB 28 dB 129,4 dB 24,3 dB

Ny JD224 25 dB 22 dB 28 dB 129,8 dB 25,0 dB

Ny JD184 19 dB 18 dB 25 dB 133,3 dB 20,6 dB

Ny JD151 17 dB 16 dB 19 dB 139,0 dB 17,3 dB

Forklaring:
Felt a: 17.01.14. Målt demping av førsteskudd ved 
 venstre øre.
Felt b: 20.01.14. Målt demping av førsteskudd ved 
 venstre øre.
Felt c: 30.01.14. Målt dempingssnitt av tre påfølgende 

skudd én meter vinkelrett ut for munning.
Felt d: 30.01.14. Målt lydstyrkesnitt av tre påfølgende 

skudd ved venstre øret.
Felt e: 30.01.14. Målt dempingssnitt av samtlige skudd.

TeksT og foTo: Alf MArTin BråTen

STRIPPET: 
Med utgangs-
punkt i eksisterende 
standardmodell har 
Hans Petter omkon-
struert, strippet og 
slanket der det er 
mulig å hente gram 
og volum. Resulta-
tet er drøye tredve 
prosent lettere og 
minst like effektiv.

INGEN FORLEN-
GER: Fronten på  
JD modellen (til 
høyre) er utnyt-
tet maksimalt for 
å hente volum, og 
dermed er gjengene 
til forlenger  
ofret.

MATCHENDE: Og har du fokus på det kosmetiske kan Hausken hjelpe deg ut 
av også den knipa. Demperen kan nemlig kjøpes i fargene rosa, gull, oransje 
og grønn. 

VALGFRITT: Lettvek-
teren foreligger i tre 
størrelser. Tekniske fakta 
finner du i tabellen.

HAUSKEN LYDDEMPER JD
Materiale: Spesial-aluminium Lengder: 224 mm, 184 mm og 151 mm 
Vekt: 315 gram, 275 gram, 235 gram Pris: Kr 3690,-, 3200,-, 2800,- 
Produsent: Hausken AS www.hausken.no (tlf. 996 472 29)
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Annonse i Norges største jaktblad?
Kontakt: 

kjetil 
sagen
Mob. 924 22 644
Tlf. 62 94 10 36

mail: ks@hsmedia.no

•	 Vekt	
•	 Effekt	

•	 Ingen	åpenbare	


