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NYA HELIA RF-M 7x25 

Snabb avståndsmätning inom jakt 
 

                
                                  Bildskala 1: 1 = originalstorlek 

 

KAHLES presenterar sin första monokulära avståndsmätare i form av nya HELIA RF-M, som har utformats särskilt 

för jakt. Dess nyckelfunktioner innefattar måldetektering upp till 2 000 m, ett stort siktfält med exceptionell 

kantskärpa, intuitiv hantering/menynavigering, extremt kompakt och ergonomisk utformning, högkvalitativ OLED-

skärm och den integrerade EAC-funktionen (patenterad utökad vinkelkompensering). Med en vikt på bara 214 

g är den dessutom otroligt lätt. 

 

PRODUKT-HIGHL IG HTS  

▪ Enkel och tillförlitlig målsökning upp till 2000 m 

▪ Ergonomisk utformning, intuitiv hantering, enkel menynavigering 

▪ Exceptionell klarhet kant till kant och ett stort siktfält på 117 m / 1000 m 

▪ OLED-display med premiumkvalitet och fem manuella ljusstyrkeinställningar och visning i meter eller yards 

▪ EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) för vinkelkorrigering (patenterad) 

▪ Skanningsläge, temperatur- och lufttrycksmätning 

▪ Extra lång batterilivslängd ~ 4000 mätningar 

 

HELIA RF-M kommer att finnas i butik från april 2020 till ett rekommenderat för SEK 5500. 

Högupplösta bilder finns på vår webbsida under Newsroom.  

http://www.kahles.at/en/news
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T E K N I S K  D A T A  RF-M 
Förstoring 7 

Objektivets diameter (mm) 25 
Ögonavstånd (mm) 15 

Utgångspupillens diameter (mm) 3,6 
Skymningstal (ISO 14132-1) 13,2 
Siktfält (m/1000m) 117 

Siktfält (°) 6,7 
Siktfält subjektiv (°) 46 

Närfokus (m) 10 
Dioptriutjämning (dpt) +/- 4 

Mätområde (m) 10 - 2.000 
Mätområde (y) 10 - 2.000 

Mätnoggrannhet (m) +/- 1 upp till 100 
 +/- 2 upp till 1.000 

 +/- 0,5% över 1.000 
Mätnoggrannhet (y) +/- 1 upp till 100 

 +/- 2 upp till 1.000 
 +/- 0,5% över 1.000 
Displaytyp OLED 

Ljusstyrkenivåer 5 
Mäthastighet (s) 1 

Automatisk frånslagningsfunktion för displayen (s) 5 
Vattentät (kvävefyllning)  
Höjd x Bredd x Djup ca. (mm) 78 x 37 x 102 

Vikt (g) 214 inkl. Batteri 
Meter/Yard-visning  
Laserklass 1M 
Mätfunktion enskild mätning  
Mätfunktion Scan  
Vinkelkorrigering  
Temperaturvisning  
Lufttrycksvisning  
Batterityp CR2 

Batterilivslängd (mätningar) 4.000 

Garanti (år) 2 

Funktionstemperatur (°C) -10 - +55 

Förvaringstemperatur (°C) -30 - +70 

 
 
KAHLES – since 1898 
KAHLES har satt många milstolpar under företagets 122 åriga historia. Idag sker utveckling och tillverkning i Guntramsdorf i närheten 
av Wien, långdistansoptik- och precisionsutrustning med bästa tekniska standard för skyttar och jägare med höga krav. Vårt arbete 
sker med fokus på det essentiella, utan kompromisser, samt med stor kunskap om användarens behov och en stor portion know-how. 


