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NYHET K18i 

Perfektion för tävling 

 

 
 

Nya K18i är särskilt utformad för användning inom sportdiscipliner som IPSC- och 3-Gun-tävlingar och är 

resultatet av en ordentlig vidareutveckling av den framgångsrika föregångaren K16i. Egenskaperna hos K18i 

har utvecklats i samarbete med de bästa professionella skyttarna i Europa och Nordamerika och är utformad för 

intuitiv och snabb målsökning på 20–300 m (IPSC) och upp till 700 m (3-Gun). K18i har följaktligen perfekt 

optisk prestanda, en stor sökare för omedelbar mätning av din fokuspunkt i förhållande till din omgivning, ett 

utomordentligt siktfält 5.3–42.5 m/100 m och en ny, innovativ belysningsfunktion vid namn "KAHLES MAX 

LIGHT". Den stora zoom-faktorn (8x) ihop med den faktiska 1x förstoringen ger den perfekta kombinationen av 

målsökning över en mängd olika avstånd och är ett perfekt komplement till de två helt nyutvecklade 

streckplattorna (IPSC och 3GR). De har utformats särskilt för dessa tävlingar, för en bild som är så störningsfri 

som möjligt med mindre, men ändå mer exakt koordinerade siktespunkter och sikteslinjer. Det nyutvecklade och 

individuellt placerbara förstoringsvredet (två storlekar ingår i leveransen) och ett robust hölje som är skräddarsytt 

för skytten – tillsammans med en mängd andra funktioner – ger bästa möjliga prestanda i tuffa tävlingsmiljöer 

där bara en tiondels sekund kan vara det som skiljer misslyckande från vinst.  
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PRODUKT-HIGHL IG HTS  

▪ Optimerad för IPSC och 3-Gun-macher utan kompromisser 

▪ Ultrabrett siktfält, 8 gångers zoom och sann 1-förstoring 

▪ Integrerade förstoringsringar i 2 storlekar med valbar position 

▪ Extra ljus dag/natt-belysning i 2:a fokalplanet med MAX LIGHT-funktion 

för starkast möjliga bakgrundsbelysning 

▪ Med streckplattor utformade av proffs-skyttar för IPSC och 3-GUN 

▪ Linser med OILPHOBIC-skikt 

 

 

TEKNISKA DAT A  K18i 
Model / Beställningsnr. 10661 10662 
Förstoring 1-8 1-8 
Objektivets diameter (mm) 24 24 
Ögonavstånd (mm) 95 95 
Siktfält (m/100 m) 42,5-5,3 42,5-5,3 
Dioptriutjämning (dpt) +2/-3 +2/-3 
Utgångspupillens diameter (mm) 8,1-3,0 8,1-3,0 
Skymningstal (DIN 58388) 2,9-13,9 2,9-13,9 
Parallaxfri (m) 100 100 
Korrektur/klick (mm/100 m) 10 10 
Justeringsbana H/S (m/100 m) 2,4/2,4 2,4/2,4 
Mittrörets diameter (mm) 30 30 
Filtergänga på objektivsidan M27 x 0,75 M27 x 0,75 
Längd (mm) 300 300 
Vikt (g) 555 555 
Sikte IPSC 3GR 
Bildnivå 2 2 
Belysning med MAX LIGHT-funktion   
Batterityp CR2032 CR2032 
Snabbinställning (tillval)   
Garanti år 10 10 

Tillbehör (tillval) 
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 24 mm 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover okulär 46 mm 
Tenebraex vävfilter ARD 24mm 

 

K18i finns i butik från mars 2020 för det rekommenderade priset 24.800 SEK. 

 

Högupplösta bilder finns på vår webbsida under Newsroom. 

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

