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NIEUW KAHLES HELIA RD-C 

Robuuste richtkijker voor de drijfjacht 

 

 

Afbeelding schaal 1:1 = originele grootte 
 

Met de nieuwe HELIA Red Dot closed (RD-C) presenteert KAHLES voor het eerst een gesloten en robuust 

reflexvizier dat is geperfectioneerd voor de drijfjacht en HET GEBRUIK IN DE MEEST ongunstige 

omstandigheden. Met antireflectiecoating voor helder zicht, een nauwkeurige 2 MOA rode stip voor minimale 

dekking van het wild en speciale veiligheidsdetails, is het de ideale richtkijker OM EEN VEILIG SCHOT TE 

PLAATSEN. 

 

De gebruikte antireflectiecoating maakt optimale beeldkwaliteit in het gehele gezichtsveld mogelijk. De 

nauwkeurige rode stip zorgt voor een minimale dekking van het doel en kan met vier (+1) instellingen handmatig 

worden aangepast aan het omgevingslicht. In bijzonder moeilijke lichtomstandigheden en bij tegenlicht helpt de 

functie MAX LIGHT, die een extreem fel lichtpunt activeert. De intelligente automatische uitschakeling zorgt 

ervoor dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het niet wordt gebruikt, om een zo energiezuinig 

mogelijke werking mogelijk te maken "Automaticlight". 

 

Nieuw en bijzonder nuttig, bijvoorbeeld bij het zoeken naar weerbaar wild, is de speciaal ontwikkelde functie 

SAFE LIGHT. Deze verhindert een onopzettelijk verstellen van de geselecteerde lichtpuntfelheid en deactiveert 

de automatische uitschakeling (Automaticlight) van het lichtpunt tot de handmatige reactivering.  
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Het robuuste productontwerp waarborgt niet alleen een absoluut resistent gebruik, maar 

het maakt ook een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk. De meegeleverde Flip-Up 

Covers en de Picatinny-montage met snelsluiting en schroefborging zorgen gezamenlijk Voor  

de hoogste betrouwbaarheid en veiligheid in elk detail. 

 

 

BELANGRI JKSTE  PRODUCTKENMERKEN 

 Anti-reflecterende coating 

 Nauwkeurige 2 MOA dot 

 4 handmatige verlichtingsinstellingen met intelligente automatische uitschakeling en MAX LIGHT-functie 

 voor extreme achtergrondverlichtingssituaties 

 SAFE LIGHT functie om de red dot te beveiligen 

 Picatinny-montage met snelsluiting en schroefvergrendeling inbegrepen 

 Inclusief Flip-Up Covers 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Vergroting 1.0 
Grootte rode stip 2 MOA 
Grootte zichtvenster 20 mm 
Parallaxvrij 40 m 
Correctie / klik 7 mm / 50 m 
Verstelweg H / S (100 m) 2,6 / 2,6 m 
Verstelling lichtsterkte (handmatig) 4 stappen + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  
SAFE LIGHT  
Automaticlight  
Lengte 68 mm 
Gewicht (incl. batterij en montage) 125 g 
Type batterij CR2032 
Flip-Up Covers  
Picatinny-montage  
Garantie 2 jaar 

 
 
De HELIA RD-C is voor € 550 vanaf mei 2021 in de gespecialiseerde handel verkrijgbaar. 

Beeldmateriaal met hoge resolutie kunt u op onze website vinden in de Newsroom. 

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

