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Siden vi testet de første LED Lupine-
lyktene høsten 2007 har de overbevist
oss med et fabelaktig lys, gode løsninger
og solid kvalitet. I 2008 vant de Birkebei-
nermagasinets lyktetest med sin Tesla. 
Pico er som navnet gir inntrykk av,

liten. Batteripakken er på såvidt litt større
enn en Nitedals fystikkeske, og
lyktehodet med to dioder er akkurat halv-
parten så stort. Vekten er også omkring
halvparten av tilsvarende for Tesla.
Lyktehode veier 55 gram, inklusive
hodebånd er vekten 90 gram.
Batteripakken er på beskjedne 125 gram. 

Og lyset...

Det er ikke lite. Lupine har alltid ligget i
front i utviklingen, men lyset denne lille
lykta gir er imponerende størrelsen tatt i
betraktning. Kjernelyset opplever vi som
vel så godt som på Tesla (importøren
oppgir det til det dobbelte) mens strø-
lyset er litt svakere og i en litt smalere
sektor . På max lys (550 lumen) er brenn-
tiden oppgitt til 2,5 timer. På nest
sterkeste trinn (230 lumen) er brenntid
oppgitt til 7 timer. På laveste styrke (50
lumen) lyser den i 50 timer, så den bør
kunne være en fin følgesvenn på teltturer
i den mørke årstiden også. Batteriet lades
fullt på 3 timer. 

I bruk
Vekten på batteri og lykt er såpass lavt at
du knapt legger merke til det. Vi synes
selv at Teslalykten også har en såpass lav
vekt at den fungerer godt både til løping,
langrenn og på hjelmen. De viktigste
fordelene med Pico fremfor litt større
lykter er at den enkelt kan puttes i en
lomme eller i toppen av drikkebeltet når
du ikke bruker den. I tillegg er batteriet
såpass lett at det kan festes til

hodebåndet eller hjelmen uten at vekten
blir ubehagelig høy. 
Lysstyrken og av/på-knapp er lett til-

gjengelig på oversiden av lyktehodet. I
bryteren sitter også et lys som angir når
det begynner å bli lite strøm igjen på
batteriet. Lykten har tre lysmoduser slik
du enkelt finner det som passer ditt
bruk. 1) Du kan velge mellom tre lys-
styrker, 2) valg mellom 2 lysstyrker eller
3) valg mellom 2 lysstyrker og blink. 
Vi har testet Pico X som leveres med

hodebånd, forlengerledning, batteri og
lader. Hjelmfeste finnes som ekstra-
utstyr. 

Oppsummering
Vi mener Lupine Pico er godt egnet til
løpeturer og langrenn. På langrenn
holder det med nest sterkeste trinn på
lysstyrken, og med 7 timers brenntid
skulle vel de fleste få gått fra seg. Den er
også ypperlig på hjelmen som lykt nr 2
for hardbarkede stisyklister.

Pris: 2699 kr
Salg og import: www.lupine.no 

Vi har aldri sett en så liten lykt som lyser så
godt. Godt egnet til løping og langrenn, og
så liten at du enkelt har den i lommen eller
drikkebeltet til du trenger den.

– du tror det ikke før du ser det

«Den kan enkelt
puttes i en lomme
eller i topppen av

drikkebelte»


