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NIEUW KAHLES K318i - vanaf april 2019 ook verkrijgbaar met  

 zijverstelling links en in MOA-versie 

 

 

 
 

 

Ultrakort meesterwerk – de K318i is optische en mechanische precisie in een ultrakorte behuizing. Om de 
hoogste prestatienormen ondanks het korte design te bereiken, waren vele jaren aan 
ontwikkelingswerkzaamheden en het gebruik van ultramoderne technologie vereist. Het optische systeem met 
het grote gezichtsveld en het uitzonderlijk contrastrijke beeld is baanbrekend voor ultrakorte geweerkijkers. 
 

Vanaf april 2019 is dit technische meesterwerk ook beschikbaar met de unieke TWIST GUARD bescherming 

aan de linkerkant, wat ergonomisch gezien de ideale positie is voor rechtshandige schutters. De KAHLES-

gepatenteerde, exclusieve centrale positionering van het parallaxwiel, geïntegreerd in de 

hoogteverstellingstoren, gecombineerd met optionele zijdelingse verstelling links of rechts, zorgt voor een 

eenvoudig bedienen van de bedieningselementen, intuitief, met de hand die je verkiest. Alle relevante informatie 

is steeds in beeld zonder dat je hoeft over de richtkijker heen te buigen of zonder dat je hoeft uit schietpositie te 

gaan. Daardoor kan de schutter zich optimaal concentreren tijdens wedstrijden. 

 

In aanvulling op de populaire MSR/Ki en SKMR3 verlichte dradenkruizen in het eerste beeldvlak, zal de K318i 

ook beschikbaar zijn met zeer nauwkeurige ¼ MOA klikverstelling en met MOAK-dradenkruis. 

 
Alle nieuwe modellen zullen vanaf april 2019 verkrijgbaar in de winkel zijn voor een verkoopprijs van € 
3.200,- 
 
 
Beeldmateriaal 
Afbeeldingen in HD staan op onze website in de Newsroom.  

3.5-18x50i 

http://www.kahles.at/en/news
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PRODUKT HIGHLIGHTS 
 

.: Ultrakort, lichte richtkijker voor veeleisende schutters 

.: Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het1e beeldvlak - SKMR3, MSR/Ki, MOAK 

.: Innovatieve TWIST GUARD bescherming voor zijdelingse verstelling (gepatenteerd) 

.: Uitzonderlijk contrastrijk beeld 

.: Steeds zeer betrouwbaar klikken 

.: Grote hoogte en breedte verstelling  H/S (3.0 m/1.5 m/100m) 

.: Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren (25m - ∞) 

.: Zero Stop 

 

 

Technische gegevens K318i 3,5-18x50i 
Vergroting 3,5 – 18 
Objectiefdiameter (mm) 50 
Uittredepupil (mm) 6,9 – 2,8 
Oogafstand (mm) 92 

Gezichtsveld (m/100m) 
  (ft/100yds) 

9,3 – 2,0 

27,8 – 5,5 
Dioptriecorrectie (dpt) -3,5 - +2,5 
Correctie/klik  0.1 MRAD, ¼ MOA 
Max hoogte- (H) en breedteverstelling (S)  (m/100m) 
  (ft/100 yds) 

3,0 / 1,5 
9,0 / 4,5 

Parallaxcorrectie (m) 
 (yds) 

25 - ∞ 
27 - ∞ 

Filterschroefdraad objectiefzijde M52 x 0,75 
Lengte (mm) 
 (in) 

313 
12,32 

Gewicht (g) 
 (oz) 

940 

33,1 
Diameter middenbuis (mm) 34 
Dradenkruizen 1. Beeldvlak SKMR3, MSR/Ki, MOAK 
Verlicht ja 
Plaats zijdelingse verstelling links/rechts 
Verstelrichting cw/ccw 
Accessoires Sunshield; Flip Ups; Killflash 

 


