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NYHET KAHLES HELIA RD 

Designad för intuitiva skott 

 

 

  
 

För första gången presenterar KAHLES ett reflexivt sikte för drevjakt – nya HELIA Red Dot (RD). Dess unika 

antireflexionsbehandling för klar sikt och exakt 2 MOA-rödpunkt, utformat för att täcka så lite av djuret som 

möjligt, gör det till det ideala siktet för intuitiva skott. 

 

Anti-reflexionsbehandlingen ger en perfekt bild över hela synfältet utan några reflexioner som distraherar, 

samtidigt som den exakta 2 MOA-punkten ger minimal täckning på målet. Rödpunkten kan ställas in manuellt 

med fyra inställningar för olika ljusförhållanden och den automatiska ljusfunktionen sparar värdefull energi när 

siktet inte används. Den exakta och pålitliga Easyclick-justeringsmekanismen gör det enkelt att sikta. HELIA-siktet 

kombinerar rak, robust design med manövreringselement som är lätta att använda. Batterifacket kan öppnas med 

ett mynt eller en patronhylsa, för snabbt batteribyte. Förutom det orangea skyddslocket med integrerat fack för 

extrabatteri levereras HELIA RD med antingen Picatinny- eller Weaver-fäste eller med en adapterplatta för de 

populäraste europeiska rödpunktsfästena.  

 

HELIA RD finns i din butik med start januari 2019 till cirkapriset 400 euro. 

 

Bildmaterial: 

Högupplösta bilder hittar du på vår webbsida under Newsroom.  

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

.: Anti-reflexionsbestrykning för klar sikt 

.: Exakt 2 MOA ljuspunkt med Easyclick 

.: Inklusive Picatinny/Weaver-fäste eller adapterplatta för vanliga europeiska fästen 

.: 4 manuella ljussteg med intelligent avstängningsautomatik 

.: Enkelt batteribyte 

 

 

 

Teknisk data HELIA RD HELIA RD 
Model 20018 20019 
Förstoring 1,0 1,0 
Stort siktfönster (mm) 26 x 22 26 x 22 
Korrigering /klick 15 mm / 50 m 15 mm / 50 m 
Justeringsväg H / S (m / 100m) 4,0 / 2,5 4,0 / 2,5 
Längd (mm) 55 55 
Vikt (g) 42 42 
Rödpunktens storlek 2 MOA 2 MOA 
Adjustment illumination (manual) 4 steps 4 steps 
Med belysning (automaticlight)   
Batterityp CR2032 CR2032 
Gummerlock med reservbatterihylla   
Picatinny/Weaver fäste  - 
Adapterplatta -  

Garanti (år) 2 2 
 
 

 

 

KAHLES – since 1898 

KAHLES har satt många milstolpar under företagets 120 åriga historia. Idag sker utveckling och tillverkning i 

Guntramsdorf i närheten av Wien, långdistansoptik- och precisionsutrustning med bästa tekniska standard för 

skyttar och jägare med höga krav. Vårt arbete sker med fokus på det essentiella, utan kompromisser, samt med 

stor kunskap om användarens behov och en stor portion know-how. 


