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NOWOŚĆ KAHLES K525i dynamic long range (DLR) 

WSPÓŁZAWODNICTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

K525i - 5-25x56i DLR 
 

K 525i łączy w sobie maksymalną wydajność optyczną i precyzję z wyjątkową obsługą oraz ergonomią. 

Nowy model DLR został zoptymalizowany pod kątem wysokich wymagań dotyczących prędkości w zawodach 

Dynamic Long Range i jest w tym celu wyposażony w bardzo szerokie pole widzenia, łatwe do odczytania 

kliki, długą dźwignię skokową powiększenia oraz nakładkę pokrętła paralaksy. 
 

Opatentowany, dostępny tylko w firmie KAHLES, centralny układ pokrętła paralaksy umożliwia optymalną pod 

względem ergonomiczny i niezwykle szybką – zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych – obsługę bębna 

regulacji poziomej i pokrętła paralaksy. W tym modelu K525i oznaczenia klików na bębnach zostały 

powiększone, co ułatwia odczyt i korektę nastaw w pozycji strzeleckiej, co jest szczególnie ważne w 

dyscyplinach DLR, gdzie liczy się szybkość. 

 

Uznane i opatentowane zabezpieczenie przed przekręceniem TWIST GUARD zapobiega niezamierzonemu 

przestawieniu pokrętła regulacji bocznej dzięki swobodnie obracającej się pokrywie. Pozwala to strzelcom na 

szybka i pewna pracę, bez czasochłonnego blokowania lub odblokowywania pokrętła. Dołączone do 

zestawu: długa diźwignia skokowa powiększenia i nakładka pokrętła paralaksy zapewniają jeszcze szybszą i 

bardziej intuicyjną regulację powiększenia oraz korektę paralaksy. Model K525i DLR jest również wyposażony 

w nowo opracowaną podświetlaną siatkę celowniczą SKMR4 w pierwszej płaszczyźnie obrazu, która została 

stworzona specjalnie dla potrzeb dynamicznych zawodów strzeleckich takich jak PRS. 

 

Dzięki modelowi K525i DLR strzelec może skoncentrować się na tym, co najważniejsze w zawodach i jeszcze 

szybciej oddawać swoje celne strzały.  

https://verwaltung.kahles.at/files/shares/Absehen/Dokumente/SKMR4_K525i.pdf
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU 

 Najwyższa sprawność optyczna z bardzo dużym polem widzenia 

 100 klików na 1 obrót - absolutnie niezawodne, powtarzalne i wyraźne kliki 

 Powiększone bębny regulacyjne ułatwiające szybkie i pewne odczytywanie nastaw 

 Opcjonalne lewe lub prawe pokrętło regulacji poziomej 

 Długa dźwignia skokowa powiększenia i nakładka pokrętła regulacji paralaksy do szybkich nastaw 

 Precyzyjna, podświetlana siatka SKMR4 w pierwszym planie 

DANE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K525i DLR będzie dostępny w sklepach od marca 2021 w cenie detalicznej 3.640 €. Zdjęcia w wysokiej 

rozdzielczości oraz prezentację video można znaleźć na naszej stronie www w zakładce Newsroom. 

Numer zamówienia 10677 10678 
Powiększenie 5-25 5-25 
Średnica obiektywu (mm) 56 56 
Źrenica wyjściowa (mm) 9,5-2,3 9,5-2,3 
Odstęp oczu (mm) 95 95 
Pole widzenia (m/100 m) 7,7/1,6 7,7/1,6 
Kompensacja dioptrii (dpt) +2/-3,5 +2/-3,5 
Współczynnik zmierzchowy (DIN 58388) 16,7-37,4 16,7-37,4 
Kompensacja paralaksy (m) 20-∞ 20-∞ 
Korekta/klik 0,1 MRAD 0,1 MRAD 
Zakres regulacji H/S (m/100 m) 2,9/1,3 2,9/1,3 
Kierunek regulacji CCW CCW 
Pokrętło regulacji poziomej lewe prawe 
Średnica tubusa (mm) 34 34 
Zero Stop   
TWIST GUARD   
Gwint metryczny po stronie obiektywu M58 x 0.75 M58 x 0.75 
Długość (mm) 377 377 
Ciężar (g) 995 995 
Płaszczyzna obrazu 1. 1. 
Siatka celownicza (podświetlana) SKMR4 SKMR4 
Rodzaj baterii CR2032 CR2032 
Gwarancja 10 lat (2 lata na elektronikę) 
Akcesoria (w zestawie) Dźwignia skokowa, Pierścień paralaksy z grawerunkiem 

Akcesoria (opcjonalne) 

KAHLES / Tenebraex Otwierana osłona na obiektyw 56mm 
KAHLES / Tenebraex Otwierana osłona na okular 46mm 

KAHLES / Flatline Poziomica 34mm 
Osłona przeciwsłoneczna 56mm 

Tenebraex Filtr plastrowy ARD 56mm 

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

