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NYE K18i 

Perfeksjonert for konkurranse 

 

 
 

 

Nye K18i er spesialutviklet til skytegrener som IPSC og 3-Gun og er et resultat av en radikal videreutvikling av 

den populære forgjengeren, K16i. Egenskapene til K18i er utviklet i samarbeid med de beste proffskytterne i 

Europa og Nord-Amerika og finjustert for intuitiv og rask mållokalisering mellom 20–300 m (IPSC) og opptil 

700 m (3-Gun). K18i har derfor en perfekt optikk, en stor «eyebox» for umiddelbart å kunne måle fokuspunkt i 

forhold til omgivelsene, et utmerket synsfelt på 5,3–42,5 m/100 m og en ny, innovativ lysfunksjon kalt «KAHLES 

MAX LIGHT». Stor zoomfaktor (8x) og virkelig 1-gangers forstørrelse er den ideelle kombinasjonen for 

mållokalisering over en rekke avstander og et ideelt supplement til de to helt nyutviklede trådkorsene (IPSC og 

3GR). Disse er spesialutviklet med tanke på disse konkurransene, for et bilde med så lite forvrengning som mulig 

og færre, men likevel presist koordinerte siktepunkter og -linjer. De nyutviklede og individuelt posisjonerbare 

throw levers (to størrelser medfølger) og en robust husutførelse som er skreddersydd for skytteren – sammen med 

forskjellige andre funksjoner – sørger for best mulig ytelse i tøffe konkurransemiljøer der bare noen tidels sekunder 

kan utgjøre forskjellen mellom fiasko og suksess.  
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PRODUKTHØ YDEPUNKTER  

▪ Kompromissløst optimalisert for IPSC og 3-Gun 

▪ Ultrabredt synsfelt, 8-gangers zoom og virkelig 1-gangers forstørrelse 

▪ Integrerte throw levers i 2 størrelser med fritt valgbar posisjon 

▪ Ekstra lys dag/natt-belysning i 2. bildeplan med MAX LIGHT-funksjon for  

situasjoner med sterkest bakgrunnsbelysning 

▪ Med proffskytterutformede trådkors særlig for IPSC og 3-GUN 

▪ Linser med OILPHOBIC-belegg 

 

 

TECHNISCHE GEG EVENS  K18i 
Model / Bestillingsnr. 10661 10662 
Forstørrelse 1-8 1-8 
Objektivdiameter (mm) 24 24 
Øyeavstand (mm)  95 95 
Synsfelt (m/100 m) 42,5-5,3 42,5-5,3 
Dioptrijustering (dpt) +2/-3 +2/-3 
Utgangspupilldiameter (mm) 8,1-3,0 8,1-3,0 
Skumringstall (ISO 14132-1) 2,9-13,9 2,9-13,9 
Parallaksefri (m) 100 100 
Korreksjon/klikk (mm/100 m) 10 10 
Justeringsstrekning H/S (m/100 m) 2,4/2,4 2,4/2,4 
Midtrørdiameter (mm) 30 30 
Filtergjenger på objektsiden M27 x 0,75 M27 x 0,75 
Lengde (mm) 300 300 
Vekt (g) 555 555 
Trådkors IPSC 3GR 
Bildeplan 2 2 
Belysning med MAX LIGHT-funksjon   
Batteritype CR2032 CR2032 
Hurtigjustering (ekstrautstyr)   
Garanti (år) 10 10 

Tilbehør (ekstrautstyr) 
KAHLES / Tenebraex flip-up-cover 24 mm 

KAHLES / Tenebraex flip-up-cover okular 46 mm 
Tenebraex bikubefilter ARD 24 mm 

 

K18i kommer i butikkene fra mars 2020 med en utsalgspris på 23.800 NOK. 

 

Høyoppløselige bilder finnes på nettstedet vårt under Newsroom. 

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

