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NYA KAHLES HELIA RD-C 

Robust sikte för storviltsjakt 

 

 

Bildskala 1:1 = originalstorlek 
 

 

Med nya HELIA Red Dot closed (RD-C) lanserar KAHLES för första gången på marknaden, ett stängt och robust 

reflexsikte som har designats för snabb jakt och tuffa förhållanden. Med en antireflekterande coating, får du en 

tydlig sikt, en exakt 2 MOA-rödpunkt för minimal täckning av viltet och särskilda säkerhetsdetaljer, blir detta det 

perfekta siktet för ett säkert skott. 

 

Den antireflekterande coatingen ger bästa möjliga bildkvalitet i hela synfältet. Den exakta rödpunkten säkerställer 

låg täckning och kan justeras till det omgivande ljuset i fyra (+1) steg för hand. Vid synnerligen dåliga 

ljusförhållanden eller motljus får man hjälp av MAX LIGHT-funktionerna som aktiverar en extremt stark ljuspunkt. 

Tack vare den smarta avstängningsautomatiken ”Automaticlight” drar man nytta av lägsta möjliga 

energiförbrukning eller automatisk avstängning då utrustningen inte används. 

 

Den speciellt framtagna SAFE LIGHT-funktionen är mycket användbar – exempelvis när man jagar vilt som går 

in i försvar. Den förhindrar även en ofrivillig justering av den inställda rödpunkten och inaktiverar den automatiska 

avstängningen (Automaticlight) för ljuspunkten tills den aktiveras manuellt igen.  
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Tack vare det robusta produktutförandet kan utrustningen användas under extremt krävande 

förhållanden och den är dessutom enkel och intuitiv att manövrera. De medföljande Flip Up- 

skydden och Picatinny-monteringen med snabblås och skruvsäkringsäkerställer att man får en högst 

pålitlig och säker utrustning. 

 

 

DETTA  V I LL  V I  SÄRSKILT  FRAMHÅLLA  MED PRODUKTEN 

 Den antireflekterande beläggningen 

 Den exakta 2 MOA-rödpunkten 

 De fyra manuella ljusnivåerna med smart avstängningsautomatik och MAX LIGHT-funktionen 

 SAFE LIGHT-funktionen för att säkra ljuspunkten 

 Inklusive Picatinny-montering med snabblås och skruvsäkring 

 Inklusive Flip Up-skydd 

 

 

TEKNISKA SPECIF IKATIONER 

Förstoring 1.0 
Rödpunktens storlek 2 MOA 
Siktfönstrets storlek 20 mm 
Parallaxfri 40 m 
Korrigering/klick 7 mm/50 m 
Justeringssträcka H/S (100 m) 2,6/2,6 m 
Justering av ljusstyrkan (manuell) 4 steg + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  

SAFE LIGHT  

Automaticlight  
Längd 68 mm 
Vikt (inkl. batteri och montering) 125 g 
Batterityp CR2032 
Flip Up-skydd  

Picatinny-montering  

Garanti 2 år 
 
 

Från och med maj 2021 kan du beställa HELIA RD-C i fackhandeln för rekommenderat pris 5600 SEK. 

På vår webbplats i Newsroom hittar du högupplösta bilder. 

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

