
er er nu et eller andet over kvalitetsud-
styr med en lang historie. Det gælder 
også for den østrigske producent af 
sigtekikkerter Kahles. Kikkerterne, 
der i mange år har været populære 
blandt danske jægere, håndlaves sta-

dig lige uden for Wien og er stadig 
teknisk og optisk i europæisk topklasse.

Det hele begyndte i 1898, og allerede i 1903 kunne 
Kahles præsentere en verdensnyhed i form af en sigtekik-
kert med kuglebane-kompensator. Senere var Kahles 
blandt andet først med vandtætte sigtekikkerter, variable 
sigtekikkerter og i 1973 serieproduktion af multicoated 
jagtoptik.

Siden har den østrigske producent holdt fast i pladsen 
som en af Europas førende producenter af kvalitets sigte-
kikkerter, og produktionen foregår i dag i landsbyen Gun-
tramsdorf lige uden for Wien. Her byggede man i 2012 en 
helt ny fabrik til Kahles´ 70 medarbejdere, og her produ-
cerer Kahles også optik til sportsskytter. 

Kahles´ jagtsortiment adskiller sig fra de fl este andre 
producenter ved at holde fast i en strategi med et begræn-
set udvalg og til gengæld fokusere på robuste og enkle mo-
deller, der er tilpassede de enkelte jagtformer. 

Sådan har det østrigske fi rma altid prioriteret, og på fa-
brikken fortæller man med stolthed historien om den jagtri-
ff el, som blev glemt i Alperne sidst i 70´erne og genfundet 
næsten 30 år senere. Det meste af rifl en, inklusive kikkert-
montagen var ødelagt af rust, men Helia kikkerten fra Kah-
les var stort set som ny og fuldt ud funktionsduelig. Et bevis 
på de håndbyggede kikkerters imponerende kvalitet. u

HÅNDLAVET LUKSUS FRA 
ØSTRIG

De klassiske sigtekikkerter fra østrigske Kahles holder fast i 
konceptet med enkelthed, funktionalitet og høj kvalitet. 

Portræt af en klassiker.
TEKST: THOMAS JERICHOW. FOTO: ANDY BRÜCKNER.

En ældre herre fra Kahles med kuglebane-kompensator. 
Robust og i høj kvalitet som traditionen byder.

Rifl en stod næsten 30 år 
i Alperne. Alt var 
ødelagt, undtagen 
kikkerten fra Kahles, der 
var i perfekt stand.
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Siden 1926 har Kahles´ serie af sigtekikkerter 
heddet Helia. I dag er der fem modeller i serien. 
De er hver især tilpassede drivjagt, anstandsjagt 
eller pürsch. Kikkerterne kommer forbi en række 
specialiserede håndværkere og laves med avance-
rede maskiner, der sikrer kvaliteten.

Kahles´ Helia modeller leveres i 1-5x24, 
2-10x50 og 2-4-12x56. Kahles producerer også 
en lang række sigtekikkerter til sportsskytter. Den 
såkaldte K-serie.  

Sigtekikkerterne fra Kahles er af høj kvalitet, 
lette at anvende og billigere end andre sigtekik-
kerter i topklasse. Dermed lægger Kahles sig et 
sted i markedet, hvor der ikke er trængsel lige nu, 
og det er nok ikke et dårligt udgangspunkt for, at 
den gamle Østriger kan fortsætte med at til-
trække danske jægere. 

Specialiserede hænder og 
avanceret udstyr sikrer 

Kahles´ høje kvalitet.

Moderne teknik og gamle 
traditioner præger Kahles.
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