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NIEUW KAHLES K525i dynamic long range (DLR) 

SPORTSCHIETEN OP TOPNIVEAU 

K525i - 5-25x56i DLR 
 

De K 525i combineert maximale optische prestaties en precisie met unieke bediening en ergonomie. Het nieuwe 

DLR-model werd geoptimaliseerd voor de hoge snelheidsvereisten tijdens dynamic long range wedstrijden. Het 

is uitgerust met een extra breed gezichtsveld, eenvoudig leesbare kliks, een extra lange instelhendel en een 

parallax spinner. 
 

"De uitsluitend bij KAHLES verkrijgbare en gepatenteerde centrale positie van het parallaxwiel maakt 

ergonomisch optimale en uiterst snelle bediening van de instelopties van zijdelingse elevatie en 

parallaxcompensatie mogelijk, zowel met de rechterhand als met de linkerhand. De belangrijkste informatie op 

de torens werd bij dit K525i model nog groter weergegeven en zijn uit schietpositie bij DLR-disciplines met hun 

snelle tijdsverloop nog eenvoudiger aflees- en bedienbaar. 

 

De intussen gevestigde en gepatenteerde TWIST GUARD draaibeveiliging verhindert op een betrouwbare 

manier onbedoelde instelling van de zijtoren door een vrij roterende afdekkap. Deze oplossing zorgt voor een 

snelle eenvoudige bediening, zonder gedoe met ”vergrendelen” resp. ”ontgrendelen”. De meegeleverde extra 

lange instelhendel en het grote parallax-spinner-wiel zorgen voor een nog snellere en intuïtievere instelling van 

de vergroting en de parallaxcompensatie. De K525i DLR is verder uitgerust met het nieuw ontwikkelde verlichte 

dradenkruis SKMR4 in het eerste beeldvlak, dat speciaal voor de dynamische vereisten van wedstrijden zoals 

PRS ontwikkeld werd." 
 

Met de K525i DLR kan de schutter zich tijdens een wedstrijd op het wezenlijke concentreren en nog sneller zijn 

doel raken.  

https://verwaltung.kahles.at/files/shares/Absehen/Dokumente/SKMR4_K525i.pdf
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BELANGRI JKSTE  PRODUCTKENMERKEN 

 Maximale optische prestaties met extra breed gezichtsveld 
 100 klikken per omwenteling - absoluut betrouwbare herhalingsnauwkeurigheid en duidelijk  

 gedefinieerde klikken 
 Extra grote torenbelettering voor gemakkelijk en snel lezen 
 Optioneel links of rechts TWIST GUARD windage 
 Speciale uitrusting: extra lange werphendel & parallax spinner voor snelle aanpassingen 
 Nauwkeurig SKMR4 verlicht dradenkruis in 1e beeldvlak 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De K525i DLR zal vanaf maart 2021 verkrijgbaar zijn voor een verkoopprijs van € 3.580. 
Afbeeldingen in hoge resolutie en onze informatie video staan op onze website in de Newsroom. 

Bestelnummer 10677 10678 
Vergroting 5-25 5-25 
Objectiefdiameter (mm) 56 56 
Uittredepupil (mm) 9,5-2,3 9,5-2,3 
Oogafstand (mm) 95 95 
Gezichtsveld (m/100m) 7,7/1,6 7,7/1,6 
Dioptriecorrectie (dpt) +2/-3,5 +2/-3,5 
Schemergetal (DIN 58388) 16,7-37,4 16,7-37,4 
Parallaxcorrectie (m) 20-∞ 20-∞ 
Trefpuntcorrectie per klik 0,1 MRAD 0,1 MRAD 
Verstelbereik H/S (m/100m) 2,9/1,3 2,9/1,3 
Verstelrichting CCW CCW 
Plaats zijdelingse verstelling links rechts 
Diameter middenbuis (mm) 34 34 
Zero Stop   
TWIST GUARD   
Filterschroefdraad objectiefzijde M58 x 0.75 M58 x 0.75 
Lengte (mm) 377 377 
Gewicht (g) 995 995 
Beeldvlak 1e 1e 
Dradenkruis (verlicht) SKMR4 SKMR4 
Baterij type CR2032 CR2032 
Garantie 10 jaar (2 jaar elektronica) 
Toebehoren (inbegrepen) Throw Lever, Parallax Spinner met gravure 

Toebehoren (optioneel) 

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

KAHLES / Flatline Waterpas 34mm 
Zonnebeschermingskappen 56mm 

Tenebraex Honingraatfilter ARD 56mm 

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

