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NYA KAHLES K525i dynamic long range (DLR) 

SPORTSKYTTE PÅ TOPPNIVÅ 

K525i - 5-25x56i DLR 
 

 

K 525i kombinerar maximal optisk prestanda och precision med unik hantering och ergonomi. Den nya DLR-

modellen har optimerats för de höga kraven på snabbhet vid tävlingar med dynamiskt långhållsskytte och är 

därför utrustad med ett extra brett synfält, lättlästa Klick, extra lång justeringsspak och Parallaxe-Spinner. 
 

Den patenterade centrala placeringen av parallaxratten, som bara finns hos KAHLES, möjliggör en ergonomiskt 

optimal och ytterst snabb manövrering – både för höger- och vänsterhänta – av justeringsalternativ för 

sidoelevation och parallaxutjämning. Den viktigaste informationen visas i denna K525i-modell ännu större och 

är ännu lättare att läsa av och hantera från skjutpositionen vid DLR-grenar och med tanke på det snabba 

tidsförloppet. 

 

Det numera etablerade och patenterade vridskyddet TWIST GUARD förhindrar, med hjälp av en fritt roterande 

skyddskåpa, att sidotornet justeras oavsiktligt. Det möjliggör en snabb och obehindrad hantering för skyttarna 

utan tidsödande ”spärrning” och ”lossning”. Den extra långa justeringsspaken och det stora Parallaxe-Spinner-

hjulet ger en ännu snabbare och mer intuitiv justering av förstoringen och parallaxutjämningen. K525i DLR är 

dessutom utrustad med det nyutvecklade belysta riktmedlet SKMR4 i första bildplanet, som utvecklats speciellt 

för de dynamiska kraven vid tävlingar som PRS. 
 

Med K525i DLR kan skytten koncentrera sig på det väsentliga vid tävlingen och träffa målet ännu snabbare.  

https://verwaltung.kahles.at/files/shares/Absehen/Dokumente/SKMR4_K525i.pdf
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DETTA  V I LL  V I  SÄRSKILT  FRAMHÅLLA  MED PRODUKTEN 

 Maximal sikt med extra brett synfält 

 100 klick per rotation - absolut tillförlitlig repeterbarhet och tydligt definierade klick 

 Extra stora bokstäver på tornet för tydlig och snabb avläsning 

 Valbar sidojustering till vänster eller höger med TWIST GUARD-vridningsskydd 

 Specialutrustning Extralång kontrollspak och Prallax Spinner för snabb justering 

 Exakt SKMR4-upplyst trådkors i första bildplanet 

 

TEKNISKA SPECIF IKATIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K525i DLR kommer att finnas i butik från mars 2021 till ett rekommenderat pris på SEK 35.900. 

Högupplösta bilder finns på vår webbsida under Newsroom. 

Beställningsnr. 10677 10678 
Förstoring 5-25 5-25 
Objektivets diameter (mm) 56 56 
Utgangspupill (mm) 9,5-2,3 9,5-2,3 
Ögonavstånd (mm) 95 95 
Synfalt (m/100 m) 7,7/1,6 7,7/1,6 
Dioptriutjämning (dpt) +2/-3,5 +2/-3,5 
Skymningstal (DIN 58388) 16,7-37,4 16,7-37,4 
Parallaxfri (m) 20-∞ 20-∞ 
Korrektur / Klick 0,1 MRAD 0,1 MRAD 
Justeringsbana H/S (m/100 m) 2,9/1,3 2,9/1,3 
Justeringsriktning CCW CCW 
Sidoelevation vänster höger 
Mellantubsdiameter (mm) 34 34 
Zero Stop   
TWIST GUARD   
Filtergewinde objektivseitig M58 x 0.75 M58 x 0.75 
Längd (mm) 377 377 
Vikt (g) 995 995 
Bildplan 1. 1. 
Sikte (upplyst) SKMR4 SKMR4 
Battery type CR2032 CR2032 
Garanti 10 år (2 år på elektronik) 
Tillbehör (ingår) Throw Lever, Parallax Spinner med gravyr 

Tillbehör (tillval) 

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

KAHLES / Flatline Bubble Level 34mm 
Solskydddölja  56mm, Tenebraex Killflash ARD 56mm 

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

