T EST

KAHLES HELIA RD
Drivjagt og hagljagt. Minimalistisk østrigsk rødpunktsigte, som her
bliver beskrevet og omtalt af Jens Ulrik Høgh, der er præcis så erfaren
og berejst, at han i udtalt grad ved, hvad det er, han skriver om.
TEKST: JENS ULRIK HØGH. FOTO: JENS ULRIK HØGH, KAHLES OG RAFAL LAPINSKI.

F

or rigtigt mange jægere og skytter er ordet
”rødpunktsigte” nærmest synonymt med
enten et kendt svensk fabrikat af kvalitetssigter eller billige kinesiske sigter. Der findes imidlertid masser af seriøse alternativer
til begge. Et af dem kommer fra den
kendte østrigske producent af kvalitetsoptik, Kahles, som er en del af Swarovski-koncernen.
Kahles Helia RD (akronym for Red Dot) er den enkle
modelbetegnelse for virksomhedens rødpunktsigte, som
har været på markedet i et års tid. Reflekssigtet er med
sine 40 gram ganske let, og det fremstår meget elegant,
funktionelt og minimalistisk. Funktionsprincippet er kort
fortalt, at en rød diode lyser op på en enkelt let bagudskrånende linse, som skytten ser målet igennem med
begge øjne åbne. Det giver et ekstremt bredt synsfelt med
en rød plet projiceret der, hvor skuddet rammer – fuldstændigt som med andre rødpunktsigter. Rammen omkring selve linsen er på denne model ganske tynd og
skygger minimalt for målet.

DEN FINE PLET

Selve pletten er 2
MOA. Det betyder,
at den på 100 meters afstand fremstår som en cirkel,
der er cirka fem
centimeter i diameter. En relativt
fin plet, der tillader
ganske præcis
skydning på jagtmæssigt relevante afstande. Plettens lysstyrke justeres op og ned i fire trin via to let tilgængelige
knapper på sigtets venstre side. De samme knapper tænder
og slukker for sigtet (ved at holde knapperne inde i nogle
sekunder). Lyspletten fremstår meget rund og skarp.
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Sigtet til en
præsentation
på en messe
før coronatiden – i baggrunden Jens
Ulrik Høgh.

AUTOMATISK LYS

Når enheden er tændt, slukker lyset automatisk, hvis våbnet står stille i tre minutter. Så snart våbnet bevæges, tænder lyset automatisk. Denne funktion forøger
batterilevetiden dramatisk. Ligger våbnet stille i mere end
4 timer, slukkes enheden helt. Når batteriet er ved at løbe
tør for strøm, begynder lyspletten at blinke. I det signalorange silikone beskyttelsesdæksel er der afsat plads til et
ekstra batteri, og den velforberedte jæger løber derfor aldrig tør for strøm i skoven. Batteriet er et standard
CR2032 batteri.
Beskyttelsesdækslet – der føles lidt som en bageform i
silikone (der er givetvis en sådan i de fleste husstande) – er
elastisk og meget slidstærkt. I kraft af den signal-stærke
farve overser man ikke, om dækslet er sat på sigtet eller ej.
Der er også gode chancer for at genfinde det, hvis det under kampens hede havner i skovbunden.

INDSKYDNING

Sigtet justeres enkelt med en medfølgende Unbraco-nøgle via to justeringsskruer til højde-og
sideleds-justering. Et
klik modsvarer 1,5 cm /
50 m eller 3 cm / 100
m. En noget grovere justering end de fleste kikkertsigter, men man skal
huske på, at et ikke-forstørrende drivjagtsigte som dette er beregnet til skud på relativt korte
afstande. Finere klikjustering giver ikke megen mening.
Kahles Helia RD fås med to forskellige montagemuligheder. En løsning til picatinny-skinner og en universalplade til de mest populare europæiske
rødpunktsigte-montager. Den vejledende europæiske udsalgspris er 400 €.

J A G T, V I L D T & V Å B E N

PRAKSISTEST

Jeg har testet sigtet på henholdsvis riffel og haglvåben og
finder funktionen svarende til andre high-end rødpunktsigter på markedet. En ting, der i bogstavelig forstand
springer i øjnene, er, at dette sigte med sit store og effektivt anti-refleksbehandlede vindue med dets tynde ramme
fylder meget lidt i synsfeltet – og det giver maksimalt
overblik!
Kahles Helia RD er en let og åben konstruktion i forhold til mange andre sigter. Udover, at det er rart med den
lave vægt, så er designet også æstetisk mere acceptabelt på
et finere våben end mange af de mere taktisk-udseende alternativer.
Rent funktionelt fungerer sigtet helt upåklageligt. Betjeningen er intuitiv enkel. I daglig brug behøver man ikke at
fundere på så meget andet end at tænde for sigtet og indstille lysstyrken, når man er på jagt. Indskydningen var
også fuldstændigt ukompliceret. Præcis som når man indskyder en almindelig riffelkikkert.
Kvalitetsindtrykket er overbevisende, man er ikke i tvivl
om, at der er tale om et dyrt eurpæisk produkt. Det er rart,
at der tydeligvis er tænkt hårdt og kreativt over funktionaliteten. Dette er et seriøst stykke jagtværktøj. Flot finish,
enkel betjening og meget distinkte trykknapper og justeringsklik ved indskydningen. Min mavefornemmelse siger
mig, at sigtet også er meget robust og driftsikkert i det
lange løb. En spændende spiller på markedet for drivjagtsigter!
I Danmark er prisen for en Kahles Helia RD angiveligt
i omegnen af 3.000 kroner.
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