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Av Tord Bern Hansen

I fjor kom Magicshine i full fart inn i det
norske markedet med to lykter på
henholdsvis 800 og 1400 lumen. I år har
XXL overtatt som importør, og lansert MJ
872 med hele 1600 lumen til overkom-
melige 1499 kroner. I år som i fjor gir
Magicshine veldig mye lys for pengene.
Den gir mye lys i en bred, sentralsektor
og har en jevn overgang til strølyset som
lyser godt ut til sidene. Vi har brukt
lykten en måneds tid, og har gode er-
faringer så langt. MJ 872 gir vesentlig
mer lys enn MJ 808 (800 lumen).
Sistnevnte lykt er blant entusiastene
kjent som DX-lykta siden flere begynte å
kjøpe denne fra dealextreme.com for
noen år tilbake. 
Med 1600 lumen har du mer enn nok

lys til løping og grussykling på mørke og
våte høstkvelder. På stisykling anbefales
imidlertid en lykt på styret og en på
hodet for å få et bedre inntrykk av
terrenget. Lykt nr to trenger imidlertid
ikke være så kraftig. Til langrenn er det
ikke nødvendig med så mye lys, og du
kan dempe lysstyrken. 

Lyktehuset er kompakt og av alumini-
um, og har et stilig design. På baksiden
av lyktehuset sitter knappen for å velge
lysstyrke. Du kan velge mellom 100%,
75%, 50% eller 30%. Den samme
knappen angir med lys også hvor mye
batterikapasitet det er igjen. 
Med lykta følger et kompakt Li-ion

batteri som gir 2 timer varighet på maks
styrke og 10 timer på minimum.
Batteriene lades på 3-3,5 timer.
Batteripakken er oppdatert i forhold til i
fjor, er gummiert, og det følger med en
veske med borrelås som kan festes til
sykkelen. Lykta festes enkelt med 
o-ring/tjukk gummistrikk til sykkelstyret,
på medfølgende hjelmfeste eller
hodebåndet. For de som ønsker et bedre
hodebånd selges en deluxe utgave til 199
kroner. Til langrenn er hodebåndet som
følger med godt nok, men løper du mye
vil du nok ha glede av deluxe utgaven.
Vi har brukt Magicshine og Lupine

lykter om hverandre i over et år. Vår er-
faring er at produktene fra Lupine er litt
bedre. Batterivesken har litt smartere ut-
forming, hodebåndet er litt bedre og
byggekvaliteten på lykta er bedre. Vi har
også hatt færre feil med Lupine lyktene.

Til sammenligning koster imidlertid
Lupine 3 ganger så mye for samme lys-
styrke, og det er akkurat dette som er
Magicshines styrke – veldig mye lys for
pengene. Og med en så stor sportskjede
som XXL som distributør vil du alltid ha
lett tilgang på ekstrautstyr. 

Magicshine
på markedet med enda sterkere Led lykt

Led-lykt
Har du ikke en kraftig Led-lykt,
anbefaler vi å prøve. Det er en
helt egen opplevelse å ferdes i
naturen i mørket med disse, og
rundt de store byene ser vi at
antallet som trener utenfor lys-
løypene har økt kraftig, så du
blir ikke alene. Unngå imidlertid
å blende andre.


