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NIEUW KAHLES HELIA RD
Ontworpen voor intuïtief schieten

KAHLES presenteert de nieuwe HELIA Red Dot (RD), een reflexvizier voor de drijfjacht. De unieke anti-reflectie
coating voor uitstekend zicht en de nauwkeurige 2 MOA red dot zijn speciaal ontworpen voor intuïtief schieten.
De anti-reflectie coating zorgt voor een uitstekend beeld in het gehele gezichtsveld, zonder afleidende reflecties,
terwijl de nauwkeurige 2 MOA dot voor minimale afdekking van het doel zorgt. De red dot kan handmatig
worden afgesteld in vier instellingen voor verschillende lichtomstandigheden en de automatische
verlichtingsfunctie bespaart waardevolle energie bij niet-gebruik. De Helia RD beschikt over een voelbare
Easyclick voor een nauwkeurig instellen en inschieten. Het aantrekkelijk en robuuste design zorgt niet alleen voor
een eenvoudige bediening, het laat ook een eenvoudige batterijwissel toe. Naast een oranje beschermkap met
een geïntegreerde gleuf voor een reservebatterij, beschikt de HELIA RD over een Picatinny/Weaver-bevestiging
of een adapterplaat voor de meeste populaire Europese red dot-montage.
Verkrijgbaar in de winkel vanaf januari 2019 voor een verkoopprijs van €400,Beeldmateriaal
Afbeeldingen in HD staan op onze website in de Newsroom.
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PRODUCT HIGHLIGHTS
.: Anti-reflectie-coating voor helder zicht
.: Nauwkeurig 2 MOA lichtpunt met Easyclick
.: Inclusief Picatinny-/Weaver-montage of adapterplaat voor gebruikelijke Europese montages
.: 4 handmatige verlichtingsniveaus met intelligente automatische uitschakeling
.: Eenvoudige batterijvervanging

Technische gegevens

HELIA RD

HELIA RD

20018

20019

1,0

1,0

Groot zichtvenster (mm)

26 x 22

26 x 22

trefpuntcorrectie per klik

15 mm / 50 m

15 mm / 50 m

4,0 / 2,5

4,0 / 2,5

Lengte (mm)

55

55

Gewicht(g)

42

42

Omvang rode punt

2 MOA

2 MOA

lichtsterkteniveaus (handmatig)
Automaticlight
Batterij type
Rubberen hoes met reservebatterij
Picatinny/Weaver montage

4 steps

CR2032



Model
Vergroting

Max hoogte- (H) en breedteverstelling (S) (m / 100m)

Adapterplaat

-

4 steps

CR2032



Garantie (jaren)

2

2

KAHLES – sinds 1898
In de 120-jarige geschiedenis van het bedrijf heeft KAHLES veel bereikt. Tegenwoordig ontwikkelen en
produceren we in onze vestiging in Guntramsdorf (in de buurt van Wenen) optische precisie-instrumenten met
de hoogste technische normen voor ambitieuze schutters en jagers. Daarbij richten we ons op wat echt
belangrijk is, doordat wij weten wat gebruikers nodig hebben en beschikken over grondige kennis.
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