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NYHED KAHLES Helia S 42 håndkikkert 

DEN PERFEKTE ALLROUNDER 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

Den nye Helia S 42 kikkert 8x42 og 10x42 imponerer med sin kompromisløse fokus på hvad der virkelig er 

VIGTIGT under jagten: funktionalitet, pålidelighed og nem håndtering. 

 

Vi har genoplivet navnet "Helia S"... De ældre generationer vil stadig huske, hvad det står for. Hos KAHLES stod 

"S" allerede for "super" tilbage i 60'erne, og gav navn til den daværende top-produktserie ved navn "Helia-

Super". Den nye Helia S 42 kombinerer nu igen de bedste værdier, og udgør modstykket til vores succesrige 

serie med Helia kikkertsigter. 

 

Det nye og højtydende Helia S-optiksystem med specielt udviklede coatings genererer billeder med høj kontrast 

og skarpe kanter, der er optimalt tilpasset til jagt. Dette ses tydeligt i det store synsfelt på op til 136 m/1000m 

og i den optiske ydeevne for begge modeller, som er designet til en lang række lysforhold og daglig brug. 

 

Kompakt design, lav vægt og tilhørende optimeret håndtering muliggør længere tids observation, og gør 

kikkerten let at tage med sig. For at sikre den bedst mulige bærekomfort er der blevet udviklet en ny komfortrem 

med nyttige detaljer, der er hentet fra kamerabranchen, Den er ligeledes udstyret med en lynlås i høj kvalitet. 

 

Helia S 42 er fremstillet i Østrig og er den perfekte allrounder til jagt.  
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PRODUKT HØJDEPUNKTER  

 Kontrastrig, kraftfuld optik med en helt usædvanlig randskarphed 

 Bredt synsfelt på helt op til 136 m 

 Let og ergonomisk - høj komfort også ved længere tids brug 

 Modstandsdygtig og med lang levetid takket være magnesiumkonstruktionen 

 Kvalitetsrem med innovativ hurtiglukning 

 

TEKNISKE DATA 

Ordrenumre 20022 20023 

Forstørrelse 8 10 

Objektivdiameter (mm) 42 42 

Øjenafstand (mm) 18,5 15,8 

Udgangspupildiameter (mm) 5,3 4,2 

Pupilafstand (mm) 56 – 74 56 – 74 

Tusmørkefaktor (ISO 14132-1) 18,3 20,5 

Synsfelt (m/1000 m) 136 110 

Synsfelt (°) 7,8 6,3 

Synsfelt subjektivt (°) 61 61 

Narfokus (m) 3,2 3,2 

Dioptriudligning (dpt) ± 4 ± 4 

Vandtæt (nitrogenfyldt)   

Hojde x bredde x dybde (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Kikkertshusets materiale Magnesium Magnesium 

Vægt (g) 815 785 

Garanti (år) 10 10 

Funktionstemperatur (°C) -25 °C/+55 °C -25 °C/+55 °C 

Opbevaringstemperatur (°C) -30 °C / +70 °C -30 °C / +70 °C 

Tilbehør (inkluderet) 
Til objektiv og okular cover 

Bærestrop med quick-release montage 
 

 

Helia S42 håndkikkert fås i butikkerne fra begyndelsen af april 2021 til en vejledende pris på DKK 11.300. 

Billeder i høj opløsning kan hentes på vores websted under Newsroom. 

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

