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Tord Bern Hansen

Birkebeiner´n har prøvd lykten på mørke
høststier, på grussykling og på langrenn.
Lykten koster 2900 kroner, og det er under
halvparten av superlykten Lupine Wilma
som ble testet i forrige utgave. Den koster
også 2000 kroner mindre enn tidligere test-
vinner for HID-lykter, Light & Motion Arc.
HID står for Metal Halide Light. 

Lykten leveres i en forholdsvis stor halv-
hard og polstret «koffert» med lyktehode,
bryter, styre- og hjelmfeste, hodebånd, bat-
teri, hurtiglader og skjøtekabel.

HID-lykter lyser bra, og denne er ikke noe
unntak. Av bildene ser vi at Nightpro Ex-
treme ikke lyser fullt så langt og sprer ikke
like mye ut til sidene som Light & Motion
Arc (L&M). Lysmengden er heller ikke så
stor som for Lupine Wilma. Til halve pri-
sen hadde vi ikke ventet det. Lykten lyser
imidlertid utrolig mye mer enn en halo-
genlykt, og vi tror at dette er en av de lyk-
tene som gir mest lys for pengene på det
norske markedet. 

Lykten er enkel å ta av og på styret, og den
er sterk nok til stisykling på mørke høst-
kvelder. Når snøen legger seg på bakken, ly-
ser den utrolig langt. Det er fascinerende
å bruke så sterke lykter på skogsbilveier og
stier vinterstid. Husk imidlertid på at de du
møter nødvendigvis ikke deler fascinasjo-
nen hvis du ødelegger nattsynet deres. Ly-
set fra kraftige HID- og LED-lykter er så
hvitt og sterkt at halogenlyktene neste blir
som parafinlykter. Ulempen med HID-lyk-
ter er at pærene ikke tåler så godt å bli
skrudd mye av og på. De er også mindre ro-

buste for slag og rystelser enn LED-lykter
(Light Emitting Diode).

2000 kroner rimeligere enn L&M Arc, og
med nesten like godt lys og tilnærmet
samme batterikapasitet og ladetid, er det
nærliggende å stille spørsmålet om dette er
et kupp, eller om det er en grunn til pris-
differansen. Og ja, det er en grunn.
L&M Arc har bryter integrert i lykte-
huset, mens Nightpro Extreme har en se-
parat bryter på størrelse med en fyr-
stikkeske som du må feste et passende
sted på styret eller i bukselinningen om du
bruker lykten på hodet/hjelmen. Nightpro
Extreme har også en batterivekt og størrelse
som er det dobbelte av konkurrentene. Den
blir derfor litt tung å løpe med og litt stor
til å ha under styrestemmet, men under
overrøret er batteriet enkelt å feste. Styre-
festet gjør at lykten kommer forholdsvis
høyt over styret, noe som gjør den mer ut-
satt for slag hvis du velter. Skjøtekontaktene
på ledningene er litt vanskelige å dytte sam-
men og ta fra hverandre. Lyktehuset er tungt
sammenlignet med konkurrentene, sam-
tidig som hodebåndet er konstruert slik at
lykten kommer langt foran pannen. Det gjør
den lite egnet til løping, og staking på lang-
renn. Hodebåndet har imidlertid god pass-
form og fin føring for ledningene, så hvis
det blir gjort noe med lyktefestet blir det
mye bedre.

Nightpro Extreme gir mye lys for pengene,
men på kjøpet får du en lykt som er litt mer
tungvint å bruke og den er mindre egnet til
løping og langrenn. Prisdifferansen gir deg
imidlertid muligheten til å kjøpe en separat
orienteringslykt fra Silva eller Mila til lang-
renn og løping, og om du supplerer med ori-
enteringslykten på hjelmen og Nightpro Ex-
treme på styret til stisykling, vil du være me-
get godt rustet. 

Er du usikker på hvor mye du kommer til
å sykle i mørket, eller om ikke bankkonto-
en er utømmelig, er Nightpro Extreme et
greit kjøp. Ser man bort fra prisen, holder
jeg en knapp på Lupine Wilma som den
beste allroundlykten til ski, sykkel og løp.

Leverandør er www.birk.no. 
Produsent er www.marwiusa.com 

Et lysende kupp?

NightPro Extreme
Effekt 10 W (HID)
Lumens Ukjent
Brenntid 3,7 t
Ladetid 4,5 t
Vekt lyktehode 177 gr
Batteri 4,5 ah NIMH
Vekt batteri 715 gr
Pris 2900 kr
Hvorfor kjøpe? + Lang brenntid

+ Rask å lade
+ Meget godt lys
+ Rimelig

Hvor ikke kjøpe?- Tungt batteri
- Lite egnet til langrenn 
og løping

- Separat bryter
- Trege kabelskjøter

NightPro Extreme HID-lykt fra
birk.no er sannsynligvis den lyk-
ten som etter spesifikasjonene
gir mest lys for pengene. Vi har
sjekket om den er et kupp.

REFERANSEN: Lupine Wilma 15 W

NightPro Extreme HID

NightPro Extreme hvor den trives best - på sykkelstyret.


