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NOWOŚĆ KAHLES K318i - dostępna od kwietnia 2019, również z 

 lewostronną regulacją w poziomie i w wersji MOA 

 

 

 
 

 

Doskonała, ultrakrótka luneta K318i to zwracające uwagę perfekcyjne urządzenie zamknięte w bardzo krótkim 
tubusie. Aby przy kompaktowej konstrukcji osiągnąć najwyższe standardy wydajności, konieczne były 
wieloletnie prace rozwojowe i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii. Układ optyczny o szerokim 
polu widzenia i wyjątkowo wysokim kontraście obrazu wyznacza nowe standardy dla bardzo krótkich lunet 
celowniczych. 
 

Od kwietnia 2019 r. to prawdziwe arcydzieło techniki będzie również dostępne z wyjątkową regulacją w 

poziomie TWIST GUARD umieszczoną po lewej stronie, co zapewnia doskonałą ergonomię dla strzelców 

praworęcznych. Opatentowane przez KAHLES, jedyne w swoim rodzaju pokrętło korekty błędu paralaksy, 

zintegrowane z górnym bębnem korekcyjnym, w połączeniu z opcjonalnym położeniem regulacji poziomej po 

lewej lub prawej stronie umożliwia wygodne korzystanie z elementów o obsługiwanych intuicyjnie wybraną 

ręką, bez konieczności przekładania jej nad celownikiem, pozostając w pozycji strzeleckiej. Dzięki temu 

strzelec podczas zawodów może w pełni skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne. 

 

Oprócz znanych i popularnych podświetlanych siatek MSR/Ki i SKMR3 umieszczonych w pierwszym planie 

optycznym, K318i będzie również dostępny z bardzo precyzyjną regulacją, w której kliknięcie powoduje 

przesunięcie o ¼ MOA oraz z siatką MOAK. 

 
Wszystkie nowe modele będą dostępne w sklepach od kwietnia 2019 r., w cenie detalicznej 3280,- € 
 
 
Materiały graficzne: 
Ilustracje o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Newsroom. 
  

3.5-18x50i 

http://www.kahles.at/en/news
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CECHY PRODUKTU 
 

.: Ultrakrótki, lekki celownik optyczny dla wymagających strzelców 

.: Precyzyjne, podświetlane siatki celownicze w 1. płaszczyźnie obrazu - SKMR3, MSR/Ki, MOAK 

.: Innowacyjne zabezpieczenie przed niezamierzonym przekręceniem się TWIST GUARD (opatentowane) 

.: Wyjątkowo intensywnie skontrastowany obraz 

.: Absolutnie niezawodna powtarzalność i precyzyjne, jasno zdefiniowane kliki 

.: Bardzo duży zakres regulacji H/S (3.0 m/1.5 m/100m) 

.: Opatentowana regulacja wykorzystująca zjawisko paralaksy, zintegrowana w wieżyczce wysokości (25 m – ∞) 

.: Zero Stop 

 

 

Dane techniczne K318i 3,5-18x50i 
Powiększenie 3,5 – 18 
Średnica obiektywu (mm) 50 
Źrenica wyjściowa (mm) 6,9 – 2,8 
Odległość od oka (mm) 92 

Pole widzenia (m/100m) 
 (ft/100yds) 

9,3 – 2,0 

27,8 – 5,5 
Kompensacja dioptrii (dpt) -3,5 - +2,5 
Korekcja/zapadka  0.1 MRAD, ¼ MOA 
Zakres regulacji H/S (m/100m) 
 (ft/100 yds) 

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

Kompensacja paralaksy (m) 
 (yds) 

25 - ∞ 
27 - ∞ 

Gwint metryczny po stronie obiektywu M52 x 0,75 
Długość (mm) 
 (in) 

313 
12,32 

Ciężar (g) 
 (oz) 

940 

33,2 
Średnica tubusa (mm) 34 
Siatki celownicze 1. Płaszczyzna obrazu SKMR3, MSR/Ki, MOAK 
Podświetlenie tak 
Pokrętło regulacji poziomej lewe/prawe 
Kierunek regulacji cw/ccw 
Akcesoria Sunshield; Flip Ups; Killflash 

 


