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NOWOŚĆ KAHLES HELIA RD 

Stworzony do intuicyjnego strzelania 

  
 

Po raz pierwszy firma KAHLES prezentuje celownik kolimatorowy do polowania zbiorowego - nowy HELIA Red 

Dot (RD). Unikalna powłoka antyrefleksyjna, zapewniająca dobrą widoczność oraz precyzyjna czerwona 

kropka 2 MOA, zaprojektowana tak, aby przesłonić jak najmniejszą część powierzchni celu, sprawiają, że 

celownik ten doskonale nadaje się do intuicyjnych strzałów. 

 

Powłoka antyrefleksyjna pozwala na doskonały obraz, bez zakłócających odbić w całym polu widzenia, 

natomiast precyzyjna kropka 2 MOA w minimalnym stopniu przesłania cel. Czerwona kropka może być 

regulowana ręcznie w czterech ustawieniach dla różnych warunków oświetleniowych, a funkcja automaticlight 

cenną energię, gdy nie ma konieczności natychmiastowego użycia. Dzięki dokładnemu i niezawodnemu 

mechanizmowi regulacji Easyclick przystrzelanie staje się łatwym zadaniem. Ponadto nowy celownik HELIA 

łączy w sobie prostą, solidną konstrukcję z łatwymi w użytkowaniu elementami obsługowymi. Komora baterii 

może być otwierana za pomocą monety lub naboju, co ułatwia wymianę baterii. Celownik HELIA RD jest 

dostarczany z pomarańczową zaślepką ochronną posiadającą wbudowane miejsce na zapasową baterię, 

oraz montażem Picatinny/Weaver lub płytką adaptera do najbardziej popularnych europejskich montaży 

celowników red dot (z czerwonym punktem celowniczym).  

 

Produkt będzie dostępny w sklepach od stycznia 2019 r., w cenie detalicznej 410,- € 

 

Materiały graficzne: 

Ilustracje o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Newsroom.  

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


Informacja dla prasy 
Guntramsdorf, styczeń 2019 

Josef Kampfer 
Dyrektor ds. Public Relations 

KAHLES Gesellschaft m.b.H 
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at 

CECHY PRODUKTU 

.: Powłoka antyrefleksyjna zapewniająca wyraźne widzenie 

.: Precyzyjny punkt świetlny 2 MOA z ‘easy click’ 

.: Z montażem Picatinny/Weaver lub płytką adapterową dla wszystkich popularnych montaży europejskich 

.: 4 ręczne stopnie oświetlenia z inteligentną automatyką wyłączania 

.: Łatwa wymiana baterii 

 

 

 

Dane techniczne HELIA RD HELIA RD 
Model 20018 20019 
Powiększenie 1,0 1,0 
Wielkość okna (mm) 26 x 22 26 x 22 
Korekta/zapadka /click 15 mm / 50 m 15 mm / 50 m 
Zakres regulacji H / S (m / 100m) 4,0 / 2,5 4,0 / 2,5 
Długość (mm) 55 55 
Ciężar (g) 42 42 
Rozmiar znaku celowniczego 2 MOA 2 MOA 
Regulacja natężenia podświetlenia (ręczna) 4 stopnie 4 stopnie 
Automatyczne podświetlenie (automaticlight)   
Typ Baterii CR2032 CR2032 
Gumowa pokrywa z miejscem na zapasowe baterie   
Montaż Picatinny/Weaver  - 
Płytka adapterowa -  

Gwarancja (lata) 2 2 
 
 

 

KAHLES – od 1898 

W ciągu 120 lat istnienia, firma KAHLES zaprezentowała wiele przełomowych produktów i rozwiązań. Dziś w 

naszym zakładzie w Guntramsdorf koło Wiednia projektujemy i produkujemy wysokoprecyzyjne urządzenia 

optyczne o najwyższych standardach technicznych, przeznaczone dla ambitnych strzelców i myśliwych. 

Kładziemy przy tym szczególny nacisk na to, co naprawdę ważne, opierając się na dogłębnej znajomości 

użytkowników naszych produktów i bogatej wiedzy technicznej. 


