
 

Hvad du skal vide om Wildgame Innovations 
Moonshine foder lys Light 

 

Testen af Wildgame Innovations Moonshine Generation 2 solar-powered feeder light. Mange ser at 
aktiviteten omkring foderpladsen sker om natten. Specielt ved nattejagt på vildsvin, ræv, grævling osv, 
ket “foderlys” være en stor hjælp når du skal skyde “natteravnene”. På vores test jagt er der mange 
nataktive dyr. Selvom vi har lys I skurerne som vi tænder med i nogle minutter engang imellem, kan 
det at sidde og stirre blindt I den mørke nat, men man venter og gætter om vildtet er kommet frem, 
hurtigt afhjælpes med et ”foderlys”, som faktisk virker som et godt valg. Når dyrene kommer inde for 
rækkevidden af bevægelses sensoreren (PIR) tændes lyset og du ser alt meget tydeligere.  

 

 Moonshine 2 lyset er et selvstændigt sol opladet og bevægelses aktiveret foderlys, som er beregnet til 
at montere direkte på fodertønde eller under denne. Boksen indeholder selve lys enheden, en pose med 
6 selvskærende skruer og en manual (på engelsk). Lyset har et indbygget solpanel. Som lader det 
lithium-ion batteri i enheden. Moonshine Gen 2 lyser op vha. 16 grønne LED pærer. Informationen på 
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boksen hævder “Al vejr bestandig og vandtæt”. På Enheden er der en on-off kontakt som aktiverer 
lyset. Da lyset er selvkørende, er dette faktisk det eneste du skal gøre. 

Boksen hævder at inkludere “universelt montering beslag”, det ern ok teknisk korrekt, men ere n lille 
overdrivesle med 6 selvskærende skruer. Den kort beskrevne manual har ikke billeder, diagrammer 
eller aktuelle beskrivelser for montering af lyset og vi ”bøvlede” lidt rundt inden vi fandt to forskelleige 
”systemer”. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Den første måde var ved at tage skruerne og skrue Moonshine 
lygten til et stykke 2×4 træ og bolte dette stykke til en pæl i jorden (se billeder). Ideen var at oplyse 
jorden under foder automaten, ca. 5 meter væk. Dette så ud til at virke, men vi var bekymrede for, at 
dyrene skulle vælte det eller skubbe til det så det ikke lyste korrekt efter en tid 
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Så vores anden montering, var ved at fæstne Moonshine direkte på fodertønden. Tønder er lavet af 
kraftig plastik så det ville have været let at skrue de selvskærende skruer i her. Vi valgte dog at bolte 
lyset fast. Vi fugede godt så der ikke kom fugt ind i tønden til vores foder. 
 

 

Nu var lyset forsvarligt monteret til fodertønden, med bevægelses sensoren og lyset pegende ned på 
jorden ved selv tønden. Ud over montereringen og tænde for Moonshine lyset, var det ikke andet at gør, 
ud over at vente til det blev mørkt og se hvordan det så ud. Sol panellet ladede lyset I blot nogle time 
og ved mørkets frembrud var Moonshine (måneskin) klar til at lyse. 

Så hvordan gik det så? På æsken skrives der at Moonshine oplyser området op til 27 meter. Når du 
læser dette vil du måske tro, at lyset vil oplyse området hele vejen rundt i en afstand af 27 meter, det er 
en mild overdrivelse. Lyset er bestemt synligt på ca 100 meters afstand, men med montering direkte på 
tønden, oplyses en diameter omkring tønden på ca 8 -13 meter. På billedet herunder får du en meget 
god ide af intensiteten og området den oplyser. Pir sensoren er rimelige sensitive og ser ud til at have 
en rækkevidde på ca, 6-10 meter – bevægelser ud over dette område vil ikke Trigge sensoren. Når lyset 
tændes, forbliver det på i 20 sekunder inden det slukker igen. Det sparer batteri og sikre at du har lys 
natten igennem. 
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Vores tårn er ca. 70 meter væk fra fodertønden og lyset alene gør det ikke så du med 100% sikkerhed 
kan sige m det ere n so eller Keiler. Til vores formål, gjorde Moonshine dog præcis det det skulle, Det 
fungerede som alarm, lyset tændte når dyrene kom til tønden. Skulle vi have endnu mere sikre skud, 
tændte vi for vores ekstra lys for at oplyse hel ”mål” området 

Overordnet gør Moonshine det som er lovet og tile n fornuftig pris, som gør at dette bliver et fornuftigt 
køb. Vi har haft lyset oppe nogle månderne nu og den ser ud til at bevare ”kræften”. Der er selvfølgelig 
langt dyrere lygter på markedet også mere kraftfulde, nogle op til 5 x så dyrere. Moonshine Generation 
2 foder lys evt kombineret med et kraftigt område lys gør det rigtig godt og kan anbefales til alle der 
jager om natten. 
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