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NYHED KAHLES HELIA RD-C 

Robust sigtemiddel TIl drivjagt 

 

Målestoksforhold for illustration 1:1 = originalstørrelse 
 

Med den nye HELIA Red Dot Closed (RD-C) præsenterer KAHLES for første gang et lukket og robust 

reflekssigtemiddel, som er blevet perfektioneret til drivjagt og bevægelsesjagt, under de mest krævende forhold. 

Med en antireflekscoatning for optimalt overblik, et præcist 2 MOA-rødpunkt og særlige sikkerhedsdetaljer 

udgør produktet det ideelle hjælpemiddel til sikre skud. 

 

Antireflekscoatningen leverer den bedste billedkvalitet over hele synsfeltet. Det præcise rødpunkt sørger FOr lav 

måldækning og kan justeres manuelt i fire (+1) trin. MAX LIGHT-funktionen, der aktiverer et ekstremt stærkt 

lyspunkt, hjælper ved særligt vanskelige lysforhold og ved modlys. Den intelligente automatiske tænd/sluk-

funktion sikrer, at drift er så energibesparende som muligt, og at enheden automatisk slukkes, når den ikke er i 

aktivt brug. 

 

Den specialudviklede SAFE LIGHT-funktion er ny og særligt nyttig – eksempelvis i forbindelse med eftersøgninger. 

Det forhindrer utilsigtet justering af den valgte lysstyrke. 

 

Det robuste produktdesign sikrer ikke kun at sigtet er absolut hårdfør i brug, men muliggør også enkel, intuitiv 

betjening. De medfølgende flip-up covers og Picatinny montagen med skruelås sikrer DEt højeste niveau af 

pålidelighed og sikkerhed i alle detaljer.  
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PRODUKT HØJDEPUNKTER  

 Antireflekscoatning 

 Præcist 2 MOA-rødpunkt 

 Fire manuelle lysniveauer med intelligent automatisk slukning og MAX LIGHT-funktion 

 SAFE LIGHT-funktion til sikring af lyspunkter 

 Medfølgende Picatinny-kobling med hurtig afmontering og skruelåsning 

 Inkl. flip-up covers 

 

 

TEKNISKE DATA 

Forstørrelse 1.0 
Rødpunkt 2 MOA 
Stort sigtevindue 20 mm 
Fri for parallakser 40 m 
Korrektur/klik 7 mm/50 m 
Justeringsbane H/S (100 m) 2,6/2,6 m 
Indstilling af lysstyrke (manuel) 4 niveauer + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  

SAFE LIGHT  

Automaticlight  

Længde 68 mm 
Vægt (inkl. batteri og monteringshardware) 125 g 
Batteritype CR2032 
Flip-up covers  
Picatinny  
Garanti 2 år 

 
 
 
HELIA RD-C fås for DKK 4200 fra maj 2021 i faghandlen. 

Der findes højtopløste billeder på vores website i Newsroom. 

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

