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NYHED KAHLES K525i dynamic long range (DLR) 

KONKURRENCESKYDNING PÅ TOPNIVEAU 

K525i - 5-25x56i DLR 
 

K 525i kombinerer maksimal optisk ydelse og præcision med enestående håndtering og ergonomi. Den nye 

DLR-model er optimeret til de høje hastighedskrav i dynamiske long range-konkurrencer, og er udstyret med et 

ekstra bredt synsfelt, letlæselige klik, ekstra lang throw-lever og parallakse-spinner. 
 

Den patenterede centrale anordning af parallaksehjulet, som kun fås hos KAHLES, muliggør ergonomisk optimal 

og ekstrem hurtig - højre- og venstrehåndet - betjening af justeringsmulighederne for sidehøjde og 

parallelakseudligning. De væsentlige oplysninger om tårnene vises tydeligere på denne K525i-model, og er 

endnu lettere at læse og betjene fra skydepositionen ved DLR-discipliner. 

 

Den patenterede TWIST GUARD forhindrer utilsigtet justering af sidetårnet takket være et frit roterende 

beskyttelsesdæksel. Det gør det muligt for skytten at operere hurtigt og uhindret uden tidskrævende "låsning" eller 

"oplåsning". Den medfølgende ekstra lange throw-lever og den store parallaksespinner sikrer, at forstørrelsen og 

parallakseudligningen kan indstilles endnu hurtigere og mere intuitivt. K525i DLR er også udstyret med den 

nyudviklede og belyste SKMR4-retikle i første billedplan, som blev specielt udviklet til de dynamiske krav til 

konkurrencer såsom PRS. 
 

Med K525i DLR kan skytten koncentrere sig om konkurrencen og placere sine fuldtræffere på målet endnu 

hurtigere.  

https://verwaltung.kahles.at/files/shares/Absehen/Dokumente/SKMR4_K525i.pdf
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PRODUKT HØJDEPUNKTER  

 Maksimal optisk ydelse med et ekstra bredt synsfelt 

 100 klik pr. omdrejning - fuldstændig pålidelighed og nøjagtighed ved gentagelse og klart definerede klik 

 Ekstra stor skrift på tårnet, som er nem og hurtig at aflæse 

 Kan indstilles til venstre eller højre side med TWIST GUARD 

 Specialudstyr: Ekstra langt justeringshåndtag og Prallax Spinner til hurtig justering 

 Præcist SKMR4 oplyst sigtekorn i 1. billedniveau 

TEKNISKE DATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K525i DLR fås i butikkerne fra begyndelsen af marts 2021 til en vejledende pris på DKK 26.800. 

Billedemateriale i høj opløsning samt introduktionsvideo kan findes på vores hjemmeside under Newsroom. 

Ordrenumre 10677 10678 
Forstørrelse 5-25 5-25 
Objektivdiameter (mm) 56 56 
Udgangspupildiameter (mm) 9,5-2,3 9,5-2,3 
Øjenafstand (mm) 95 95 
Synsfelt (m/100m) 7,7/1,6 7,7/1,6 
Dioptrikompensation (dpt) +2/-3,5 +2/-3,5 
Tusmørkefaktor (DIN 58388) 16,7-37,4 16,7-37,4 
Parallaksefri (m) 20-∞ 20-∞ 
Korrektion/klik 0,1 MRAD 0,1 MRAD 
Indstillingsafstand H/S (m/100 m) 2,9/1,3 2,9/1,3 
Justeringsretning CCW CCW 
Sidejustering venstre højre 
Mellemrørsdiameter (mm) 34 34 
Zero Stop   
TWIST GUARD   
Filtergevind, på objektivside M58 x 0.75 M58 x 0.75 
Længde (mm) 377 377 
Vægt (g) 995 995 
Billedplan 1. 1. 
Trådkors (oplyst) SKMR4 SKMR4 
Batteritype CR2032 CR2032 
Garanti 10 år (2 år på elektronik) 
Tilbehør (inkluderet) Throw Lever, Parallax Spinner med gravering 

Accessories (optional) 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 56mm 
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover Okular 46mm 

KAHLES / Flatline Bubble Level 34mm 
Solbeskyttelsesblænder 56mm 

Tenebraex Honeycombfilter ARD 56mm 

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

