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NYHED HELIA 1,6-8x42i 

TIL AKTIV JAGT 

 

 
 

 

HELIA-serien imponerer med sit kompromisløse fokus på det helt essentielle: funktionalitet, pålidelighed, 

håndtering og æstetik. Hver model er det perfekte værktøj til sin specifikke jagtform. 

 

Den lette og kompakte nye HELIA 1,6-8x42i er en alsidig tilføjelse til HELIA-serien, som egner sig særligt godt til 

pyrsch- og drivjagt. Takket være et bredt synsfelt på 25m/100m ved laveste forstørrelse kombineret med et 

ekstra klart illumineret 4-punkts sigte kan den endda anvendes på drivjagt i skarpt dagslys. Det effektive 

optiksystem sikrer ekstraordinær randskarphed og et flot billede med god farvegengivelse. Objektivdiameteren 

på 42mm sørger for at slippe tilstrækkeligt lys igennem til pupillen, selv i tusmørke, og ved brug helt ind i 

nattetimerne er HELIA 1,6-8x42i det perfekte værktøj i kombination med påmonteret udstyr til nattesyn (clip-ons). 

Sammen med den gennemprøvede Automaticlight-funktion omfatter den alle de vigtigste egenskaber til aktiv jagt 

dag og nat. 

 

Modellen med valgfri SR-skinne og hurtig justering (SV) er tilgængelig sammen med andet praktisk tilbehør med 

henblik på personlig tilpasning. 

 

 

P R O D U K T  H Ø J D E P U N K T E R  

 Let og kompakt optik til pyrsch- og drivjagt 

 Ideel til natjagt sammen med udstyr til nattesyn (clip-ons) 

 Bredt synsfelt (op til 25 m/100 m) med op til 8x forstørrelse 

 Effektivt optiksystem med ekstraordinær randskarphed 

 Ekstra klart dag/nat-illumineret sigte med intelligent automatisk slukning 

 

 

De nye HELIA 1,6-8x42i-riffelkikkerter kan købes hos din forhandler fra april for DKK 13200 og DKK 13700 

(SR). Se billeder i høj opløsning i nyhedsrummet på vores websted.  

https://www.kahles.at/en/news
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TEKNISKE DATA 

 

 

HELIA 1,6-8x42i 

Forstørrelse 1,6-8 

Objektivdiameter (mm) 42 

Øjenafstand (mm) 95 

Udgangspupildiameter (mm) 9,6 – 5,1 

Synsfelt (m/100m) 25,3 - 5,1 

Dioptrikompensation (dpt) +2/-3,5 

Tusmørkefaktor (DIN 58388) 5,2-18,3 

Korrektion/klik (mm/100 m) 10/100 

Indstillingsafstand H/S (m/100 m) 1,5/1,5 

Mellemrørsdiameter (mm) 30 

Filtergevind, på objektivside M44 x 0,75 

Længde (mm) 323 

Vægt (g) 538 

Vægt SR skinne (g) 562 

Trådkors 4-Dot 

Billedplan 2 

Belyst, Automaticlight  

Batteritype CR2032 

Hurtigindstilling (ekstratilbehør)  

Garanti (år) 10 (2 elektronik) 

Tilbehør (tilkøb) 
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 42mm 

KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover Okular 46mm 

KAHLES Throw Lever HELIA 


