
Informacja prasowa 
Guntramsdorf, kwiecień 2021 

Josef Kampfer, Dyrektor działu Public Relations 

KAHLES Gesellschaft m.b.H 
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at 

NOWOŚĆ KAHLES HELIA RD-C 

Solidny celownik do polowań pędzonych 

 

 

Ilustracja w skali 1:1 = oryginalna wielkość 
 

Nowy HELIA Red Dot Closed (RD-C) firmy KAHLES to prezentowany po raz pierwszy zamknięty i solidny 

celownik kolimatorowy, który  został zoptymalizowany pod kątem polowań pędzonych oraz używania w 

ekstremalnie niesprzyjających warunkach. Dzięki powłoce antyrefleksyjnej zapewniającej wyraźny obraz, 

precyzyjnemu punktowi celowania 2 MOA zapewniającemu minimalne zasłonięcie celu i specjalnym detalom 

bezpieczeństwa jest to idealny przyrząd celowniczy  do bezpiecznego strzelania. 

 

Zastosowana powłoka antyrefleksyjna umożliwia uzyskanie optymalnej jakości obrazu w całym polu widzenia. 

Precyzyjny punkt celowania zapewnia niewielkie zasłonięcie celu i umożliwia ręczne dostosowanie natężenia 

podświetlenia do otaczającego światła w czterech (+1) stopniach jasności. Funkcja MAX LIGHT, aktywująca 

niezwykle jasny punkt świetlny, pomaga w trudnych warunkach oświetleniowych i świetle z tyłu. Funkcja 

inteligentnego automatycznego wyłączania „Automaticlight” zapewnia maksymalną energooszczędność i 

automatyczne wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono używane. 

 

Specjalnie opracowana funkcja SAFE LIGHT jest nowa i bardzo przydatna – na przykład podczas polowania 

na zwierzęta niebezpieczne. Zapobiega ona przypadkowej zmianie wybranej jasności punktu celowniczego 

i dezaktywuje automatyczne wyłączanie (Automaticlight) punktu świetlnego do momentu jego ręcznego 

ponownego włączenia.  
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Solidna konstrukcja produktu zapewnia nie tylko absolutną odporność na zużycie, ale 

jest także prosta i intuicyjna w obsłudze. Należące do zestawu elementy Flip Up Covers i 

Picatinny Montage z szybkim montażem i zabezpieczeniem śrub zapewniają maksymalną  

niezawodność i bezpieczeństwo w każdym szczególe. 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU 

 Powłoka antyrefleksyjna 

 Precyzyjny punkt celowniczy 2 MOA 

 Czterostopniowa ręczna regulacja podświetlenia z inteligentnym automatycznym wyłączaniem i funkcją 

    MAX LIGHT 

 Funkcja SAFE LIGHT zabezpieczająca punkt celowniczy 

 Picatinny Montage – szybki montaż i zabezpieczenie śrub w zestawie 

 Flip Up Covers osłony w zestawie 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Powiększenie 1.0 
Rozmiar znaku celowniczego  2 MOA 
Wielkość okna 20 mm 
Brak paralaksy 40 m 
Korekta 7 mm / 50 m 
Zakres regulacji H/S (100 m) 2,6 / 2,6 m 
Regulacja natężenia podświetlenia (ręczna) 4 stopnie + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  

SAFE LIGHT  

Automaticlight  

Długość  68 mm 
Ciężar (z baterią i montażem) 125 g 
Typ baterii CR2032 
Flip Up Covers - osłony  
Picatinny montaż  
Gwarancja 2 lata 

 
 
HELIA RD-C będzie dostępny w specjalistycznych sklepach za ok. 560 € od maj 2021.  

Ilustracje wysokiej rozdzielczości można znaleźć na naszej stronie internetowej w Newsroom. 

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

