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NYA KAHLES Helia S 42 kikare 

PERFEKT ALLROUNDKIKARE 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

Nya kikarna Helia S 42 8x42 och 10x42 övertygar med kompromisslös fokus på det som verkligen är VIKTIGT 

vid jakten: funktion, pålitlighet och enkel hantering. 

 

Nypremiär för beteckningen ”Helia S”… Äldre generationer minns den fortfarande. ”S” stod hos KAHLES redan 

på 60-talet för ”Super” och gav den dåvarande topp-produktserien ”Helia-Super” sitt namn. Nya Helia S 42 

kombinerar idag än en gång de bästa värdena och utgör motsvarigheten till vår framgångsrika Helia-serie med 

kikarsikten. 

 

Nya effektiva optiksystemet Helia S, med sin speciellt framtagna linskompensation skapar kontrastrika bilder med 

skarpa kanter som är speciellt anpassade för jakt. Det visar sig tydligt i det stora synfältet på upp till 

136m/1000m och med den optiska prestandan hos båda modellerna som är dimensionerad för olika 

ljusförhållanden och daglig användning. 

 

Kompakt design, låg vikt och därmed optimerad hantering möjliggör lätt packning och observationer under lång 

tid utan att trötta ut dig. För att också uppnå bästa möjliga komfort har en ny bekväm bärrem med användbara 

detaljer som ett snabbspänne av hög kvalitet utvecklats. 

 

Helia S 42 tillverkas i Österrike och är en perfekt allroundkikare för jakt.   
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PRODUKT HÖJDPUNKTER  

 Effektiv, kontrastrik optik med exceptionell kantskärpa 

 Brett synfält på upp till 136 m 

 Lätt och ergonomisk: för bekvämlighet även vid längre observation 

 Lång livstid, motståndskraftig kikare med ett robust magnesiumhölje 

 Högkvalitativ och bekväm bärrem med innovativ snabbjustering 

 

TEKNISKA DATA 

Ordernummer 20022 20023 

Förstoring 8 10 

Objektivdiameter (mm) 42 42 

Ögonavstånd (mm) 18,5 15,8 

Utgångspupillens diameter (mm) 5,3 4,2 

Pupillavstånd (mm) 56 – 74 56 – 74 

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

Synfält (m/1 000 m) 136 110 

Synfält (◦) 7,8 6,3 

Subjektivt synfält (◦) 61 61 

Närgräns (m) 3,2 3,2 

Dioptriutjamning (dpt) ± 4 ± 4 

Vattentät (kvävefyllning)   

Hojd x Bredd x Djup (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Hölje material Magnesium Magnesium 

Vikt (g) 815 785 

Garanti (år) 10 10 

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

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

Tillbehör (ingår) 
Objektiv & ocular cover 

Carrying strap with quick release fastener 
 
 
Helia S42-kikare är tillgänglig hos specialhandlare för SEK 15.200 från april 2021. 

 

Bildmaterial: På vår webbplats i Newsroom hittar du högupplösta bilder. 

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

