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My, pracownicy KAHLES, dzielimy pasję 

i profesjonalizm ambitnych strzelców 

sportowych i myśliwych. Ich dążenia do 

nieprzerwanego rozwoju wspieramy 

intuicyjnymi w obsłudze i przemyślanymi 

produktami. Wykorzystujemy przy 

tym nasze ogromne doświadczenie 

w użytkowaniu oraz obszerną 

wiedzę praktyczną, koncentrując się 

bez kompromisów na tym, co jest 

rzeczywiście istotne. 
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SIATKI CELOWNICZE

MSR2/Ki Mil4+

SKMR SKMR3

NOWOŚĆ 
TREMOR3

MOAK

K525i
SPECJALISTA OD 
NA JTRUDNIEJSZYCH 
ZADAŃ
K525i łączy maksymalną efektywność optyczną 
oraz precyzję z jedyną w swoim rodzaju 
obsługą i ergonomią. Solidny profesjonalny 
celownik optyczny z możliwością wyboru 
regulacji lewostronnej lub prawostronnej, 
precyzyjnym podświetleniem w 1. płaszczyźnie 
obrazu i jedynym w swoim rodzaju 
zabezpieczeniem przed niezamierzonym 
przekręceniem się TWIST GUARD.

• Maksymalna efektywność optyczna: pole 
widzenia, kontrast oraz jakość odwzorowania

• Absolutnie niezawodna powtarzalność i 
precyzyjne, jasno zdefiniowane kliki

• Możliwość wyboru regulacji lewostronnej lub 
prawostronnej

• Opatentowana regulacja wykorzystująca 
zjawisko paralaksy zintegrowana w wieżyczce 
wysokości (20 m – ∞)

• Innowacyjne zabezpieczenie przed 
niezamierzonym przekręceniem się TWIST 
GUARD (opatentowane)

• Precyzyjne siatki celownicze podświetlane w  
1. płaszczyźnie obrazu

CECHY  
PRODUKTU

5-25x56i

CECHY

34 mm

CCW               CW

MOA
MIL

ZERO
STOP

TWIST 
GUARD
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Najwyższa precyzja 
ze specjalistycznym 
celowaniem MOAK 
oraz regulacją 
zapadkową 1/4 MOA

Regulacja zapadkowa ¼ MOA 

umożliwia najwyższa precyzję na 

długie dystanse, podobnie jak 

perfekcyjnie dostrojone celowanie w  

1. płaszczyźnie obrazu. Specjalnie 

zaprojektowana wieżyczka MOAK 

dysponuje trzecim poziomem obrotu, 

umożliwiając prostą i precyzyjną 

obsługę w całym zakresie regulacji.

Innowacyjne zabezpieczenie przed 

niezamierzonym przekręceniem się 

TWIST GUARD zapobiega dzięki 

wolnoobrotowej klapie zamykającej 

skutecznie przypadkowemu 

przestawieniu się wieżyczki bocznej. 

Proste rozwiązanie zapewnia łatwą 

i szybką obsługę regulacji bocznej 

bez uciążliwego „blokowania” 

względnie „odblokowywania”. 

Wieżyczka MOAK z 3 
poziomami obrotu oraz 
wskaźnikiem szpilkowym

Pierwszorzędna obsługa i 
ergonomia dzięki jedynemu w 
swoim rodzaju rozmieszczeniu 
elementów obsługowych

Pokrętło efektu paralaksy wbudowane 
w wieżyczce regulacji wysokości 
(rozwiązanie opatentowane), 
możliwość wyboru regulacji bocznej 
lewostronnej lub prawostronnej

Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu wszystkie 

elementy obsługowe z intuicyjną, lekką 

obsługą manualną z pozycji strzeleckiej, i 

wszystkimi informacjami regulacyjnymi w 

zasięgu oka.

Pokrętło efektu paralaksy jest zamontowane 

we wszystkich celownikach optycznych 

serii K w wieżyczce regulacji wysokości. 

Opatentowane centralne umieszczenie 

pozwala na obsługę zarówno leworęczną  

jak i praworęczną.

Dla praworęcznych strzelców idealnie 

ergonomiczną lokalizacją jest regulacja 

boczna po lewej stronie, dla leworęcznych 

strzelców odpowiednio po prawej stronie. 

Praktyczne  
zabezpieczenie przed 
niezamierzonym prze-
kręceniem się TWIST 
GUARD do regulacji 
bocznej (rozwiązanie 
opatentowane) Zabezpieczenie przed  

niezamierzonym  
przekręceniem się  
TWIST GUARD
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K318i
ULTRAKRÓTKIE 
NARZĘDZIE 
PRECYZYJNE
K318i to namacalna precyzja optyczna i  
mechaniczna, opakowana w ultrakrótkiej 
obudowie. Z precyzyjnym podświetleniem w  
1. płaszczyźnie obrazu i jedynym w swoim 
rodzaju zabezpieczeniem przed niezamierzo-
nym przekręceniem się TWIST GUARD.

• Ultrakrótka i lekka luneta, z dużym polem 
widzenia i obrazem o wysokim kontraście

• Absolutnie niezawodna powtarzalność i 
precyzyjne, jasno zdefiniowane kliki

• Możliwość wyboru regulacji lewostronnej lub 
prawostronnej

• Innowacyjne zabezpieczenie przed niezamie-
rzonym przekręceniem się TWIST GUARD 
(opatentowane)

• Opatentowana regulacja wykorzystująca 
zjawisko paralaksy zintegrowana w wieżyczce 
wysokości (25 m – ∞)

• Precyzyjne siatki celownicze podświetlane w  
1. płaszczyźnie obrazu

CECHY  
PRODUKTU

3,5-18x50i

CECHY

34 mm

CCW               CW

MOA
MIL

ZERO
STOP

TWIST 
GUARD

SIATKI CELOWNICZE

MSR/Ki SKMR3

NOWOŚĆ 
TREMOR3

MOAK



14 15

K624i
SPEC JAL ISTA  
OD DŁUGICH 
DYSTANSÓW
K624i wyznacza typowym dla KAHLES 
wyjątkowym rozmieszczeniem elementów 
obsługowych standardy w zakresie obsługi i 
ergonomii. Zapewnia doskonałą efektywność 
optyczną, mechaniczną perfekcję oraz 
niestandardowy wybór sprawdzonych 
systemów podświetlenia dla profesjonalistów  
i strzelców sportowych.

• Duże pole widzenia, niezwykle komfortowy 
„eyebox” i obraz o intensywnym kontraście

• Precyzyjne, jasno zdefiniowane kliki i 
niezawodna powtarzalność

• Możliwość wyboru regulacji lewostronnej lub 
prawostronnej

• Opatentowana regulacja wykorzystująca 
zjawisko paralaksy zintegrowana w wieżyczce 
wysokości (50 m – ∞)

• Precyzyjne siatki celownicze podświetlane w  
1. płaszczyźnie obrazu

CECHY  
PRODUKTU

6-24x56i

CECHY

34 mm

CCW               CW

MOA
MIL

ZERO
STOP

SIATKI CELOWNICZE

MSR/Ki Mil3

Mil4 SKMR

SKMR3 AMR

MOAK
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• Profesjonalny celownik optyczny z doskonałą 
efektywnością optyczną i perfekcyjnym 
zapadkowym mechanizmem przestawiania

• Boczny kąt celowania z lewej strony

• Opatentowana regulacja wykorzystująca 
zjawisko paralaksy zintegrowana w wieżyczce 
wysokości (25 m – ∞)

• Precyzyjne siatki celownicze podświetlane w  
1. płaszczyźnie obrazu

K312i
NARZĘDZIE 
TAKT YCZNE DLA 
SPEC JAL ISTÓW
K312i wyznacza typowym dla KAHLES 
wyjątkowym rozmieszczeniem elementów 
obsługowych standardy w zakresie obsługi i 
ergonomii. Zapewnia doskonałą efektywność 
optyczną, sprawdzony zakres powiększenia 
oraz praktyczne siatki celownicze.

CECHY  
PRODUKTU

3-12x50i

CECHY

34 mm

CW

MIL

ZERO
STOP

SIATKI CELOWNICZE

Mil7
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K1050
STRZELECTWO 
SPORTOWE  
O DUŻYM  
POWIĘKSZENIU
K1050 zaprojektowano specjalnie do 
uzyskiwania najwyższej dokładności w 
strzelectwie sportowym. Przy masie zaledwie 
890 g i 429 mm całkowitej długości i 
jedynym w swoim rodzaju wyznaczaniem 
odległości w oparciu o zjawisko paralaksy 
już od 8 metrów oferuje doświadczenie 
precyzyjności szczególnego rodzaju.

• Najwyższa precyzja dla strzelców sportowych

• Perfekcyjna jakość odwzorowania nawet przy 
50-krotnym powiększeniu

• Opatentowana regulacja wykorzystująca 
zjawisko paralaksy zintegrowana w wieżyczce 
wysokości od 8 m do ∞

• Niepodświetlane siatki celownicze umożliwiające 
subtelne odwzorowanie i maksymalną precyzję

CECHY  
PRODUKTU

CECHY

 30 mm

CCW

MOA

10-50x56

SIATKI CELOWNICZE

MOAK Crosshair Dot
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• Opracowany wspólnie z profesjonalistami – do 
najwyższej precyzji w sportowym strzelectwie 
terenowym

• Perfekcyjna jakość odwzorowania nawet przy 
50-krotnym powiększeniu

• Opatentowana regulacja wykorzystująca 
zjawisko paralaksy zintegrowana w wieżyczce 
wysokości od 8 m do 60 m

• Podświetlana siatka celownicza umożliwiające 
subtelne odwzorowanie i maksymalną precyzję

• Obok klasycznej czerni dostępne również w 
kolorze srebrnym

K1050i FT
STRZELECTWO 
TERENOWE DLA 
PERFEKC JONISTÓW
K1050i FT oferuje doświadczenie precyzyjno-
ści szczególnego rodzaju. Dzięki specjalnemu 
wyznaczaniu odległości w oparciu o zjawisko 
paralaksy od 8 do 60 metrów i siatki celowni-
czej z podświetleniem w 2. płaszczyźnie 
obrazu jest optymalnym rozwiązaniem w 
zakresie sportowego strzelectwa terenowego.

CECHY  
PRODUKTU

10-50x56i

CECHY

 30 mm

CCW

MOA

SIATKI CELOWNICZE

MHR

Również dostępne w  
kolorze srebrnym
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K18i
PERFEKCYJNE 
ROZWIĄZANIE 
NA ZAWODY
Dzięki bezkompromisowej optymalizacji z myślą 
o zawodach IPSC i zawodach 3-Gun luneta
K18i z 8-krotnym zoomem oferuje bardzo
szerokie pole widzenia, specjalny, bardzo
jasny krzyż celowniczy z wyjątkową funkcją
MAX LIGHT i dźwignią celowniczą z
możliwością indywidualnych ustawień.

• Bezkompromisowa optymalizacja z myślą o 
zawo-dach IPSC i 3-Gun

• Bardzo szerokie pole widzenia, 8-krotny zoom i 
prawdziwe 1-krotne powiększenie

• Dźwignia nastawcza powiększenia w 2 różnych 
rozmiarach z możliwością dowolnego ustawienia 
pozycji

• Bardzo jasny krzyż celowniczy w drugim planie z 
trybem dziennym/nocnym i funkcją MAX LIGHT w 
przypadku bardzo silnego światła z naprzeciwka

• Zaprojektowany we współpracy z czołowymi 
strzelcami krzyż celowniczy, specjalnie z myślą o 
zawodach IPSC i 3-Gun

CECHY  
PRODUKTU

CECHY

 30 mm

CW

MIL

SIATKI CELOWNICZE

3GR IPSC

* NOWOŚĆ – dostępność od marca 2020

NOWOŚĆ*
1-8x24i
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K16i
BŁYSKAWICZNE 
NAMIERZANIE 
CELU W SKRA JNIE 
TRUDNYM 
OTOCZENIU
K16i sprawdzi się idealnie w błyskawicznym 
namierzaniu celu w ultraszerokim polu 
widzenia. Strzelcy sportowi cenią sobie 
wyjątkowo wysoki nosek oraz poręczny, 
masywny pierścień regulacyjny.

• Sportowy celownik optyczny z ultraszerokim
polem widzenia umożliwiającym błyskawiczne
namierzanie celu

• Optymalizacja do najbardziej wymagających
zadań

• Bardzo jasna podświetlana siatka celownicza w
drugiej płaszczyźnie obrazu

• Soczewki powlekane OILPHOBIC

• 3GR – specjalne 3-Gun lub IPSC siatki celownicze

CECHY  
PRODUKTU

1-6x24i

CECHY

 30 mm

CW

MIL

SIATKI CELOWNICZE

3GR SM1

SI1
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• 4-krotny celownik optyczny z dużą źrenicą
wyjściową, transmisją światła o wartości 91%
i kompensacją dioptrii

• Technologia pryzmatyczna z płynnie
regulowaną siatką celowniczą podświetlaną

• Precyzyjna regulacja zapadkowa 1,5 cm/100 m

• Ergonomiczne wzornictwo i solidna konstrukcja

• 3 szyny Picatinny (MIL STD 1913) do mocowania
wyposażenia zintegrowane na obudowie

• Łącznie ze zintegrowanym montażem Picatinny

K4i
BŁYSKAWICZNE 
NAMIERZANIE 
CELU ZE STAŁYM 
POWIĘKSZENIEM
K4i jest zaprojektowany do trudnych zadań i 
zoptymalizowany do szybkiego namierzania 
celu i maksymalnego przeglądu na krótkich,  
a także średnich dystansach.

CECHY  
PRODUKTU

4x30i

CECHY

CCW

MIL

SIATKI CELOWNICZE

Circle Dot
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POLOWANIE

kahles.at
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CECHY

 30 mm

OPCJONALNIE

SIATKI CELOWNICZE

4-DH

HELIA 1-5x24i 
IDEALNA DO 
PĘDZONEGO 
POLOWANIA
Nowa seria HELIA przekonuje bezkompro-
misowym skupieniem się na tym, co najistot-
niejsze: funkcjonalności, niezawod ności, 
poręczności i estetyce. Perfekcyjne narzędzie 
do polowań.

• Szczególnie kompaktowa optyka do polowania 
z nagonką z ultraszerokim polem widzenia
42 m/100 m

• Efektywny system optyczny z nadzwyczajną 
ostrością przy obrzeżach

• Realistyczne 1-krotne powiększenie do 
obuocznego niedrażniącego widoku

• Wyjątkowo jasny siatki celownicze z 
podświetleniem dzień/noc z inteligentnym 
automatycznym układem wyłączającym

CECHY  
PRODUKTU

1-5x24i
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2-10x50i

• Lekka i komfortowa optyka do polowania z 
podchodu w kompaktowej budowie

• Perfekcjonistka do uniwersalnych zastosowań z 
dużym, intensywnie skontrastowanym polem 
widzenia i wysoką efektywnością o zmierzchu

• Efektywny system optyczny z nadzwyczajną 
ostrością przy obrzeżach

• Siatki celownicze z podświetleniem dzień/noc 
z inteligentnym automatycznym układem 
wyłączającym

HELIA 2-10x50i
DOSKONAŁA DO 
PODCHODÓW
Nowa seria HELIA przekonuje bezkompro-
misowym skupieniem się na tym, co najistot-
niejsze: funkcjonalności, niezawod ności, 
poręczności i estetyce. Perfekcyjne narzędzie 
do polowań.

CECHY  
PRODUKTU

CECHY

 30 mm

SIATKI CELOWNICZE

4-Dot

OPCJONALNIE



34 35

SIATKI CELOWNICZE

4-Dot G4B

HELIA 2,4-12x56i
P IERWSZRZĘDNA 
DO ZASIADEK
Nowa seria HELIA przekonuje bezkompro-
misowym skupieniem się na tym, co najistot-
niejsze: funkcjonalności, niezawod ności, 
poręczności i estetyce. Perfekcyjne narzędzie 
do polowań.

• Idealne do polowania z zasiadki z niezwykle 
wysoką przepuszczalnością światła o zmierzchu 
i w nocy

• Perfekcyjny obraz z najlepszym kontrastem i 
zadziwiająco szerokim polem widzenia

• Efektywny system optyczny z nadzwyczajną 
ostrością przy obrzeżach

• Siatki celownicze z podświetleniem dzień/noc z 
inteligentnym automatycznym układem 
wyłączającym

CECHY  
PRODUKTU

2,4-12x56i

CECHY

 30 mm

OPCJONALNIE
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HELIA 3 4-12x44i
NA PODCHODY  
I  W GÓRY
Seria HELIA 3 łączy klasyczną elegancję  z  
zaawansowaną technologią i doskonałą 
optyką w klasie premium. W większości 
przypadków można nadal stosować istniejące 
montaże do lunet  o średnicy 1".

• Doskonała optyka do polowania z podchodu
i warunkach górskich

• Klasyczne smukłe wzornictwo lunety o średnicy
1" Ø (25,4 mm)

• Aluminiowa luneta z odporną na zarysowanie
powłoką eloksalowaną w kolorze matowej czerni

• Siatki celownicze z podświetleniem dzień/noc
z inteligentnym automatycznym układem
wyłączającym

• 12-krotne powiększenie przy zaledwie 485 g

CECHY  
PRODUKTU

4-12x44i

CECHY

 25,4 mm

SIATKI CELOWNICZE

4-Dot G4B

OPCJONALNIE
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• Klasyczna do uniwersalnych zastosowań z
wysoką transmisją światła

• Klasyczne smukłe wzornictwo lunety o średnicy
1" Ø (25,4 mm)

• Aluminiowa luneta z odporną na zarysowanie
powłoką eloksalowaną w kolorze matowej czerni

• Siatki celownicze z podświetleniem dzień/noc
z inteligentnym automatycznym układem
wyłączającym

HELIA 3 3-10x50i
KLASYCZNA DO 
UNIWERSALNYCH 
ZASTOSOWAŃ
Seria HELIA 3 łączy klasyczną elegancję  z  
zaawansowaną technologią i doskonałą 
optyką w klasie premium. W większości 
przypadków można nadal stosować 
istniejące montaże do lunet  o średnicy 1".

CECHY  
PRODUKTU

3-10x50i

CECHY

 25,4 mm

SIATKI CELOWNICZE

4-Dot

OPCJONALNIE
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HELIA RD
POMOCNICZY 
CELOWNIK  
DO POLOWANIA  
W RUCHU
HELIA RD jest perfekcyjnym rozwiązaniem do 
strzału intuicyjnego. Z unikatową powłoką 
antyrefleksyjną dla niezakłóconego widzenia  
i precyzyjnym punktem czerwonym 2 MOA 
zapewnia minimalne przekrycie.

• Powłoka antyrefleksyjna zapewniająca wyraźne 
widzenie

• Precyzyjny punkt świetlny 2 MOA z „easy click”

• Z montażem Picatinny/Weaver lub płytką 
adapterową dla wszystkich popularnych montaży 
europejskich

• 4 ręczne stopnie oświetlenia z inteligentną 
automatyką wyłączania

• Łatwa wymiana baterii

CECHY  
PRODUKTU

CECHY

2 MOA

HELIA RD

Tekst pod zdjęciem: kołpak 
ochronny ze schowkiem na 
zapasową baterię
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75° 75°
75°

75°

AUTOMAT YCZNE 
PODŚWIETLENIE

Inteligentne podświetlenie siatki 
celowniczej wydłużające żywotność 
baterii

Wszystkie lunety myśliwskie z 

podświetlaną siatką celownicza 

wyposażone są w czujnik 

pochylenia. Wykrywa on, czy 

luneta znajduje się w pozycji 

gotowości do strzału czy nie. 

Czujnik przekazuje natychmiast  

tą informację do modułu 

podświetlenia kontrolując w ten 

sposób włączanie i wyłączanie, 

co pozwala oszczędzać energię 

baterii.

Tryb gotowości

• Po 2 minutach bezruchu w pozycji trybu 

aktywności, podświetlenie wyłącza się 

przechodząc w tryb gotowości. Do ponownego 

włączenia wystarczy niewielki ruch, który w 

ułamku sekundy aktywuje podświetlenie w 

ostatnio wybranym poziomie jasności.

• W zakresie kątów 45°– 75°(góra / dół)

podświetlenie przełącza się w tryb gotowość 

niezależnie od tego, czy ruch został wykryty czy 

nie, po upływie 2 minut. 

• Powyżej kąta 75° (góra / dół / boki), 

podświetlenie siatki celowniczej wyłącza się 

natychmiast i przechodzi w tryb gotowości. 

Po dwóch godzinach braku aktywności, podświetlenie 

wyłącza się zupełnie. Aby ponownie włączyć 

podświetlenie, włącznik musi zostać wyłączony i 

włączony ponownie.

HELIA RD

System HELIA RD jest wyposażony w czujnik ruchu.  

Po 3 minutach stanu bezruchowego HELIA RD wyłącza 

się automatycznie, przechodząc w tryb „Standby”. 

Do reaktywacji z trybu „Standby” wystarczy nawet 

najmniejszy ruch, po czym w ułamku sekundy 

następuje ponowne reaktywowanie czerwonego 

punktu z ostatnio wybraną intensywnością światła.  

Po 4 godzinach stanu bezruchowego system  

HELIA RD wyłącza się całkowicie.

Tryb aktywności

• Włączone podświetlanie siatki z funkcją 

Automatyczne podświetlenie jest zawsze 

aktywne przy kątach poniżej 75° (prawo/lewo).

Automatyczne 
podświetlenie
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SZYBKA  
REGULAC JA

Idealne wsparcie w przypadku 
szybkich strzałów z dystansu

Ustalanie odległości –  

regulacja balistyki –  

przymierzenie! 

Dzięki szybkiej regulacji KAHLES 

bezpieczna obsługa jest łatwa 

i prosta jak nigdy wcześniej, 

zaś sprawdzone „trzymanie 

powyżej” nie jest już konieczne 

na żadnym dystansie strzeleckim. 

Przekonuje łatwą obsługą i solidną 

konstrukcją. 

Wszystkie produkty, dla których 

dostępna jest szybka regulacja,  

są oznaczone symbolem 

pokazanym powyżej.

Szybka regulacja 
(opcjonalnie)

Umożliwia w kombinacji z pierścieniem balistycznym 

łatwe i szybkie ustawienie pożądanej odległości 

strzeleckiej. Solidna pokrywa obudowy chroni przed 

niezamierzonym przestawieniem się oraz przed 

jakąkolwiek zewnętrzną ingerencją. Można ją szybko 

domknąć i zabezpieczyć przed niezamierzonym 

otwarciem przy pomocy zamka magnetycznego.

Otwór zlokalizowany w polu widoku w obudowie 

mechanizmu szybkiej regulacji KAHLES umożliwia 

łatwe celowanie oraz kontrolowanie ustawionych 

wartości również w stanie zamkniętym.
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HELIA RF -M
SZYBKA 
ERGONOMICZNA
NIEZAWODNA
Kompaktowa HELIA RF-M 7x25 o ergonomicz-
nym kształcie i intuicyjnej obsłudze zapewnia 
duże pole widzenia a także istotne podczas 
polowań funkcje. Ustalanie odległości odbywa 
się szybko i prosto, dzięki czemu myśliwy może 
skoncentrować się podczas polowania na tym, 
co naprawdę jest najważniejsze.

• Szybkie i niezawodne rozpoznawanie celu  
do 2000 m

• Ergonomiczna konstrukcja, intuicyjna obsługa, 
proste menu

• Nadzwyczajna ostrość przy krawędziach i duże 
pole widzenia wynoszące 117 m/1000 m

• Wyświetlacz OLED wysokiej jakości z 5 stopniami 
podświetlenia i wskazaniem w metrach lub jardach

• Funkcja EAC (Enhanced Angle Compensation)  
do korekty kąta (opatentowana)

• Tryb Scan, wyświetlanie temperatury i ciśnienia 
powietrza

• Długa żywotność baterii ~ 4000 pomiarów

CECHY  
PRODUKTU

46

DALMIERZ

NOWOŚĆ*
7x25

* NOWOŚĆ – dostępność od kwietnia 2020



48 49

HELIA 42 RF
PROSTOTA – 
ERGONOMIA – 
NIEZAWODNOŚĆ
Komfortowa HELIA RF jednoczy doskonałą 
optykę z niezawodnym pomiarem odległości 
(1500 m) i przekonuje łatwą obsługą oraz 
istotnymi dla polowania funkcjami, jak tryb 
skanowania oraz korekta kąta. 

• Proste i niezawodne wykrywanie celu do 1500 m

• Funkcja EAC (Enhanced Angle Compensation)  
do korekty kąta (opatentowane) Intuicyjna, 
prosta obsługa menu

• Atrakcyjny wyświetlacz OLED z 5 manualnymi 
poziomami podświetlania i wyświetlaczem w 
metrach i jardach

• Tryb skanowania do stałego pomiaru

• Długa żywotność baterii ~ 3000 pomiarów

• Komfortowa i lekka z innowacyjną ochroną 
lodenowa i paskami skórzanymi Waldkauz ®

CECHY  
PRODUKTU

8x42; 10x42

LORNETKA  
Z DALMIERZEM
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• Naturalna, ziemista kolorystyka

• Lekka i zbilansowana z ergonomicznym 
pochwytem

• Doskonała jakość odwzorowania w świetle 
dziennym i o zmierzchu

• Wytrzymała, odporna na pokrywanie się 
nalotem i wodoszczelna 

• Innowacyjne akcesoria z jakościowych bezsze-
lestnych materiałów naturalnych z manufaktury 
Waldkauz ®

HELIA 42
IDEALNA  
DO PODCHODU  
I  W GÓRY
Naturalna kolorystyka, lekka i wyważona  
konstrukcja, a także jedyna w swoim rodzaju 
bezszelestna ochrona lornetki pozwalają 
doskonale poruszać się w sposób niezwraca-
jący na siebie uwagę i prowadzić obserwację 
w terenie.

CECHY  
PRODUKTU

8x42; 10x42
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HELIA 56
STWORZONA  
DO DZIAŁAŃ 
NOCNYCH
HELIA 8x56 o mocnym świetle to idealny 
towarzysz w nocy. Przekonuje doskonałą 
optyką. Ergonomiczne wzornictwo, naturalna 
kolorystyka oraz dostosowane kolorystycznie 
paski skórzane Waldkauz ® podkreślają jej 
indywidualność.

• Doskonała jakość odwzorowania również nocą

• Naturalna, ziemista kolorystyka

• Wytrzymała, odporna na pokrywanie się 
nalotem i wodoszczelna

• Paski skórzane Waldkauz ® ze sprzączkami do 
szybkiego demontażu

CECHY  
PRODUKTU

8x56
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na obiektyw
i okular

Osłona przeciw-
słoneczna

Otwierana 
osłona

Filtr plastrowy

Szybka
regulacja

Dźwignia 
skokowa

Nasadzane  
pokrętło paralaksy

K525i

K318i

K624i

K312i

K1050

K1050i FT

K18i/K16i

K4i

HELIA 1-5x24i

HELIA 2-10x50i

HELIA 2,4-12x56i

HELIA 3 4-12x44i

HELIA 3 3-10x50i

(czarny/srebrny)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomica

Pierścień 
paralaksy

(Crosshair Dot)(MOAK)

 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE



56 57

LEGENDA
CECHY 

1. Płaszczyzna obrazu 2. Płaszczyzna obrazu

 25,4 mm  30 mm
 34 mm

Średnica główna 
25,4 mm

Średnica główna  
30/34 mm

CW CCW

Kierunek regulacji CW Kierunek regulacji CCW

CCW               CW

MOA

Kierunek regulacji  
CW lub CCW

MOA

MIL MOA
MIL

MIL MOA lub MIL

lewe pokrętło regulacji 
poziomej

prawe pokrętło regulacji 
poziomej

ZERO
STOP

lewe lub prawe pokrętło  
regulacji poziomej

Zero Stop

TWIST 
GUARD

MAX LIGHT

2 MOA

Automatyczne 
podświetlenie

Punkt świetlny 2 MOA

Szyna SR (opcjonalnie) Szybka regulacja  
(opcjonalnie)

TWIST GUARD  
Zabezpieczenie pokrętła
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SIATKI CELOWNICZE 
SPORTOWE 

MSR/Ki MSR2/Ki

Mil3 Mil4

Mil4+ Mil7

SKMR SKMR3

AMR NOWOŚĆ TREMOR3

MOAK MHR

MOAK
(BEZ PODŚWIETLENIA)

Crosshair Dot
(BEZ PODŚWIETLENIA)
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SIATKI CELOWNICZE
POLOWANIE 

SIATKI CELOWNICZE
SPORTOWE 

4-Dot 4-DH

G4B

3GR IPSC

SM1 SI1

Circle Dot
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K1050 K1050i FT K525i K624i K318i K312i K18i** K16i K4i

Powiększenie 10-50 10-50 5-25 6-24 3,5-18 3-12 1-8 1-6 4

Średnica obiektywu (mm) 56 56 56 56 50 50 24 24 30

Źrenica wyjściowa (mm) 5,5-1,1 5,5-1,1 9,5-2,3 9,4-2,3 6,9-2,8 9,7-4,2 8,2-3 9,6-4,7 7,5

Odstęp oczu (mm) 95 95 95 90 92 90 95 95 95

Pole widzenia (m/100 m) 2,9-0,6 2,9-0,6 7,1-1,5 6,8-1,7 9,3-2,0 11,1-3,3 42,5-5,3 42,3-6,7 9,1

Kompensacja dioptrii (dpt) +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2,5/–3,5 +2/–3,5 +2/–3 +2/–3,5 +2/–3,5

Współczynnik zmierzchowy 
(DIN 58388)

23,6-52,9 23,6-52,9 16,7-37,4 18,3-36,7 13,2-30,0 10,4-24,5 2,9-13,9 3,1-12,0 11

Kompensacja paralaksy (m) 8 do ∞ 8 do 60 20 do ∞ 50 do ∞ 25 do ∞ 25 do ∞ 100 100 100

Korekta/zapadka 1/8 MOA 1/8 MOA
.1 MRAD

1/4 MOA
.1 MRAD

1/4 MOA
.1 MRAD

1/4 MOA
.1 MRAD .1 MRAD .1 MRAD .15 MRAD

Zakres regulacji H/S (m/100 m) 1,6/1,2 1,6/1,2 2,9/1,3 2,5/1,1 3,0/1,5 2,5/1,2 2,4/2,4 2,2/2,2 2,0/2,0

Średnica tubusa (mm) 30 30 34 34 34 34 30 30

Gwint metryczny po stronie 
obiektywu

M58 x 0,75 M58 x 0,75 M58 x 0,75 M58 x 0,75 M52 x 0,75 M52 x 0,75 M27 x 0,75 M27 x 0,75 M33 x 0,75

Długość (mm) 429 429 377 405 313 376 300 278 177

Ciężar (g) 890 1040* 970 950 940 836 555 480 680

Płaszczyzna obrazu 2. PO 2. PO 1. PO 1. PO 1. PO 1. PO 2. PO 2. PO

Siatki celownicze MOAK, CH MHR

MSR2/Ki,
Mil4+,  
SKMR,  

SKMR3,  
TREMOR3,

MOAK

MSR/Ki,
Mil3, Mil4, 

SKMR,  
SKMR3,

AMR, 
MOAK

MSR/Ki, 
SKMR3,  

TREMOR3,
MOAK

Mil7 3GR, IPSC
3GR,  

SM1, SI1
CD

Podświetlenie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kierunek regulacji CCW CCW CW/CCW CW/CCW CW/CCW CW CW CW CCW

Pokrętło regulacji poziomej prawe prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe prawe prawe prawe

Zero Stop ✓ ✓ ✓ ✓

TWIST GUARD ✓ ✓

MAX LIGHT ✓

DANE TECHNICZNE
SP ORTOWE 
Celowniki optyczne

*z nasadzanym pokrętłem paralaksy (140g) ** NOWOŚĆ – dostępność od marca 2020



64 65

HELIA 
1-5x24i

HELIA 
2-10x50i

HELIA
2,4-12x56i

HELIA 3 
4-12x44i

HELIA 3 
3-10x50i

HELIA RD

Powiększenie 1-5 2-10 2,4-12 4-12 3-10 1

Średnica obiektywu (mm) 24 50 56 44 50

Wielkość okna (mm) 26 x 22

Odległość źrenicy wyjściowej 
(mm)

95 95 95 90 90

Pole widzenia (m/100 m) 42,4-8,1 21,0-4,1 16,5-3,3 9,2-3,3 11,2-4,0

Kompensacja dioptrii (dpt) +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5

Współczynnik zmierzchowy 
(DIN 58388)

3,0-11,0 6,2-22,4 7,4-25,9 13,3-23,0 12,0-22,4

Korekta/zapadka 10 mm/100 m 10 mm/100 m 10 mm/100 m 10 mm/100 m 10 mm/100 m 15 mm/50 m

Zakres regulacji H/S (m/100 m) 2,5/2,5 1,6/1,6 1,9/1,9 1,1/1,1 1,3/1,3 4,0/2,5

Średnica tubusa (mm) 30 30 30 25,4 25,4

Gwint metryczny po stronie 
obiektywu

M27 x 0,75 M52 x 0,75 M58 x 0,75 M46 x 0,75 M52 x 0,75

Długość (mm) 278 341 359 351 325 55

Ciężar (g) 475 585 680 485 508 42

Ciężar z szyną (g) 499  704

Płaszczyzna obrazu 2. PO 2. PO 2. PO 2. PO 2. PO

Siatka celownicza 4-DH 4-Dot 4-Dot, G4B 4-Dot, G4B 4-Dot

Rozmiar znaku celowniczego 2 MOA

Siatka z podświetleniem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regulacja natężenia 
podświetlenia (ręczna)

bezstop-
niowa

bezstop-
niowa

bezstop-
niowa

bezstopniowa bezstopniowa 4 stopnie

Automatyczne podświetlenie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Szybka regulacja (opcjonalnie) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Szyna SR (opcjonalnie) ✓ ✓

DANE TECHNICZNE
P OLOWANIE 
Celowniki optyczne 
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HELIA RF-M*
7x25

HELIA RF
8x42

HELIA RF
10x42

HELIA
8x42

HELIA
10x42

HELIA
8x56

Powiększenie 7 8 10 8 10 8

Średnica obiektywu (mm) 25 42 42 42 42 56

Odstęp oczu (mm) 15 18,5 16,5 20 20 18

Pole widzenia 
(m/1000 m)

117 125 107 126 114 122

Pole widzenia (◦) 6,7 7,1 6,1 7,2 6,5 7

Pole widzenia  
subiektywne (◦)

46 56 59 54 54 52

Średnica źrenicy 
wyjściowej (mm)

3,6 5,3 4,2 5,3 4,2 7,0

Kompensacja dioptrii (dpt) +/– 4 +/– 4 +/– 4 +/– 4 +/– 4 +/– 3

Odległość źrenicy (mm) – 58-72 58-72 56-73 56-73 56-76

Wysokość x szerokość x  
głębokość (mm)

78 x 37 x 102 148 x 131 x 71 148 x 131 x 71 150 x 127 x 51 150 x 127 x 51 211 x 156 x 66

Ciężar (g) 214 880 880 750 770 1246

Najkrótsza odległość 
ogniskowania (m)

10 5 5 2 2 4

Współczynnik zmierz-
chowy (ISO 14132-1)

13,2 18,3 20,5 18,3 20,5 21,2

Zakres pomiaru (m) 10-2.000 10-1500 10-1500

Dokładność pomiaru (m)
+/– 1 do 100

+/– 2 do 1000
+/– 0,5% powyżej 1000

+/– 1 do 100
+/–2 do 1000

+/– 0,5% powyżej 1000

+/– 1 do 100
+/– 2 do 1000

+/–0,5% powyżej 1000

Prędkość pomiaru (s) 1 1 1  

Poziomy jasności 5 5 5

Klasa lasera 1M 1M 1M

DANE TECHNICZNE
P OLOWANIE 
Lornetki z dalmierzem/ 
Lornetki

* NOWOŚĆ – dostępność od kwietnia 2020



KAHLES Gesellschaft m.b.H. | Danfoss-Straße 5 | 2353 Guntramsdorf, Austria
T  +43 2236 520 20 0 | E  info@kahles.at | kahles.at

Błędy zdań i drukarskie, a także zmiany zastrzeżone.
Aktualne materiały informacyjne znajdziesz na stronie internetowej. 

Odwiedź nas na naszej 
stronie internetowej
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