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SUORITUSKYKYÄ, JONKA VOIMME TODISTAA
Urheiluoptiikkatuotteet joutuvat joka kerta
koetukselle kentällä. Niitä testataan haastavissa
ja vaihtuvissa sääolosuhteissa sekä vaikeassa
maastossa liikuttaessa. Myös rekyylin kesto
joutuu testiin keskisytytteistä patruunaa ampuvia
kivääreitä käytettäessä. Näissä tilanteissa
vaaditaan erinomaista suorituskykyä. Siksi
optisten laitteidemme on läpäistävä alan tiukin
testausohjelma ennen kuin ne ovat valmiita mukaan
metsästysretkelle tai kilpailutapahtumaan.
Näin myös pyrimme varmistamaan, että saat
investoinnistasi parhaan mahdollisen hyödyn.

MAAILMAN KEHITTYNEIN
REKYYLIN TESTAUSKESKUS –
Pian ensimmäisen kiikaritähtäimen valmistamisen jälkeen
aloimme testaamaan niiden kykyä kestää luonnonvoimia ja
rekyyliä. Olemme rakentaneet maailman kehittyneimmän
rekyylitestauskeskuksen, jonka laitteet voidaan kalibroida
toisintamaan lähes minkä tahansa olemassa olevan kiväärin
kiikaritähtäimeen kohdistama voima. Lisäksi voimme mitata
tähtäimeen kohdistuneen rasituksen koko iskun keston ajan, mikä
auttaa meitä suunnittelemaan kestäviä, mutta kevyitä tähtäimiä.
Iskunkestävyyden vakiotestimme? 5 000 iskua 750 G:n voimalla –
tämä vastaa .375 H&H Magnum -kivääriä.

OSUMAKOHDAN
SIIRTYMINEN ISKUN
VOIMASTA

LÄMPÖSHOKIN JA
LÄMMÖLLE ALTISTUMISEN
TESTAAMINEN –

Leupoldin teknikko asettaa kiikaritähtäimet
kuvankaappauslaitteeseen iskunkestävyystestin jälkeen. Tässä
testissä määritetään, onko tähtäimen osumakohta muuttunut
5 000:n tähtäimeen kohdistuneen iskun jälkeen. Leupoldin
iskunkestävyyden testausprotokolla on alan tiukin.

Lämpöshokkitestin aikana kiikaritähtäimet lämmitetään ja
jäädytetään nopeasti, jotta nähdään, huurustuisivatko ne
todellisissa olosuhteissa. Lämmölle altistettaessa kiikaritähtäimet
paistetaan. Tämän jälkeen tarkistetaan, liikkuvatko kiikaritähtäinten
liikkuvat osat edelleen kunnolla ja ovatko niiden voiteluaineet
säilyttäneet oikean viskositeetin. Suoritamme samat testit
tähtäimen pakastamisen jälkeen.

VESITESTAUS –
Testaamme tähtäinten tiivisteiden vesitiiviyttä laittamalla jokaisen
Leupold-tähtäimen erikoisvalmisteiseen tankkiin, joka on täynnä noin
50-asteista vettä. Kun tähtäin on vedessä, luodaan tyhjiö, joka nostaa
paineen tähtäimen sisällä tähtäimen ulkopuolella olevaa painetta
suuremmaksi. Paine typellä tai argonilla ja kryptonilla täytettyjen
tähtäinten sisällä on jo valmiiksi ympäröivää ilmaa suurempi, ja
lämpö lisää sisäistä painetta. Jos tiivisteet vuotavat, tähtäimen sisältä
vuotaa pieniä kaasukuplia.

OPTIIKAN KIELEN YMMÄRTÄMINEN
VALONLÄPÄISYLLÄ

ULOSTULOPUPILLI

Ehkä olet kuullut kiikaritähtäinten ”keräävän valoa” tai ”suuriobjektiivisten kiikaritähtäinten muita paremmasta valonkeräyskyvystä”.
Ensinnäkään kiikaritähtäimet ja muut optiset laitteet eivät ”kerää”
valoa, vaan ne läpäisevät sitä. Linssit keskittävät valon keilaksi. Kiikaritähtäimen kirkkauden ratkaisee se, miten paljon käytettävissä
olevaa valoa läpäisee kiikaritähtäimen ja päätyy ampujan silmään.

Kiikaritähtäimen ulostulopupilli on tarkasteltavan kohteen kuvan
sisältävä valokehä sellaisena kuin se lähtee kiikaritähtäimestä
okulaarin läpi. Ulostulopupillin halkaisija (millimetreinä) voidaan
määrittää jakamalla kiikaritähtäimen objektiivin halkaisija (millimetreinä) objektiivin suurennuskertoimella. Jos 50 mm:n objektiivin
suurennuskerroin on 10, ulostulopupillin halkaisija on 5 mm. Kun
sijoitat silmäsi oikealle etäisyydelle okulaarista (optimaaliselle
silmänetäisyydelle), ulostulopupilli täyttää okulaarin linssin, jolloin
kiikaritähtäimen näkökenttä on täydellinen. Ulostulopupilli vaikuttaa
kuvan kirkkauteen, kuten seuraavassa todetaan.

TOTAL LIGHT THROUGHPUT™
(valon kokonaisläpäisy)
Kiikaritähtäimillä on selviä kirkkauseroja, vaikka ne kuuluvat
samaan tuoteryhmään, jollainen on esimerkiksi VX3. Erojen syynä
on pääasiallisesti ulostulopupillin halkaisija. Ihmissilmän pupillin
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laajenemisväli on 2–7 mm. Pienimmillään pupilli on kirkkaassa
auringonpaisteessa ja suurimmillaan pimeässä. Jotta kiikaritähtäimen ominaisuudet voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti,
ulostulopupillin on vastattava silmän pupillin laajentumista. Jos 40
mm:n objektiivin suurennuskerroin on 10, objektiivissa on 4 mm:n
ulostulopupilli, jonka 12,6 neliömillimetrin pinta-ala riittää hyvin
aamu- tai iltametsästyksen tarpeisiin. Jos objektiivin halkaisija olisi
50 mm, ulostulopupillin halkaisija kasvaisi 5 millimetriin, jolloin sen
pinta-ala kasvaisi 19,6 neliömillimetriin. Tällöin valon kokonaisläpäisy lisääntyisi 56 prosenttia. Tietyissä optisissa laitteissa, kuten
33 mm:n objektiivissa, jossa on kiinteä nelinkertainen suurennus,
ulostulopupillin halkaisija on yli 8 mm. Niitä käytettäessä silmä
kylpee valossa, jolloin kuva on uskomattoman kirkas. Suuren
objektiivin etuna on ulostulopupillin koon kasvaminen suurta
suurennusta käytettäessä.

RESOLUUTIO
Terävä, erittäin yksityiskohtainen kuva. Ilman hyvää resoluutiota
muut optiset elementit ovat turhia.

KONTRASTI
Paras ilmaisin asianmukaisesta valonhallinnasta. Sen avulla kuvan
osat voidaan erottaa toisistaan. Resoluutio ja valonläpäisy (jota
kutsutaan usein virheellisesti valon keräämiseksi) parantavat
kontrastia, kun taas heijastukset heikentävät sitä.

SILMÄNETÄISYYS
Silmän ja tähtäimen okulaarin välinen etäisyys. Hyvä
silmänetäisyys tarkoittaa, että silmä on turvallisella etäisyydellä
kiikaritähtäimestä rekyylin aikana.
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XTENDED TWILIGHT
Aallonpituuskohtainen pinnoite, joka optimoi
valonläpäisyn hämärissä olosuhteissa painottamalla
erityisesti sini-violettia spektriä.

Kyse on valonhallinnasta. Se, mitä ja miten näet, riippuu siitä, miten valoa suunnataan silmiisi.
Yksinkertainen idea, jonka saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Juuri tässä kehittämämme
Quantum Optical System™ on parhaimmillaan.

YLIVERTAINEN KOKEMUS

SOVELLUSKOHTAISET PINNOITTEET

Leupoldin mekaniikan ja optiikan tutkijat, insinöörit ja tuotantopäälliköt
työskentelevät tiimeissä ja jakavat kokemuksia, osaamista ja alan tarkimmat
optiikan suunnittelu- ja valmistustyökalut.

Jokaiselle kiikaritähtäinmallille valitaan sopivat kehittämistämme huippuluokan
heijastusta poistavista pinnoitteista (Multicoat 4®, Index Matched ja Xtended
Twilight). Niistä valitaan tiettyyn käyttöön ja suorituskykytasoon sopiva.
Pinnoitteiden sopivuus on tärkeää, sillä ne vaikuttavat valonläpäisyyn, värien
tarkkuuteen ja optiseen terävyyteen. Tuloksena on, että Leupoldin Quantum
Optical System -järjestelmän kokonaisvalonläpäisy on 92–98 prosenttia.

MATERIAALIN VALINTA
JA JALOSTAMINEN
Käytämme lyijyttömiä, tarkkuushiottuja ja ympäristöystävällistä lasiyhdisteitä.
Sitten kunkin linssin geometria maksimoidaan optiikan suunnitteluun
käytettävällä ZEMAX®-ohjelmistolla ja Leupoldin Zygo®-interferometrillä
mittaamalla. Aaltorintaman virheet minimoidaan. Tarkkuutta parannetaan.
Tuloksena on äärimmäisen terävä kuva koko valo-olosuhteiden spektrillä.

Tietyissä malleissa linssien reunat on tummennettu, mikä vähentää valon
hajaantumista ei-toivottujen heijastusten seurauksena. Mustat reunat auttavat
suuntaamaan suuremman osan käytettävissä olevasta valosta silmään, mikä
parantaa tarkkuutta ja kontrastia.

TARKKUUDEN TOLERANSSIT
KOKOONPANOVAIHEESSA
Tämän jälkeen kaikki optiset elementit on kohdistettava ja asetettava tarkasti
ilman virhemarginaalia, jotta saavutetaan suurin mahdollinen optinen
suorituskyky. Jokaisen elementin runkoputkesta linssijärjestelmään, säätimistä
voiteluaineisiin ja kiinnitysaineisiin, on toimittava täydellisessä harmoniassa
keskenään, jotta lopputuloksena on paras mahdollinen kirkkaus, tarkkuus ja
värien tarkkuus.

MEKAANINEN CAD-/CAMSUUNNITTELUPROSESSI
Quantum-optiikan mekaaniset järjestelmät on suunniteltu dynaamisesti tarkoilla
työkaluilla, joilla voidaan suunnitella nopeasti prototyyppejä ja valmistaa ne
välittömästi lähes virheettömästi.

INDEX MATCHED
Saatavilla vain Leupoldilta. Linssien eri
pinnoitemateriaalit on määritetty linssin
taitekertoimen, sijainnin ja käyttötarkoituksen
mukaan. Jokainen pinnoite kerrostetaan, jotta
valonläpäisy olisi mahdollisimman hyvä ja kuva olisi
äärimmäisen kirkas ja terävä koko näkökentän alueella.

MULTICOAT 4®
Ainutlaatuinen Multicoat 4 hyödyntää kehittämiämme
pinnoitteita, joiden avulla voidaan suunnata enemmän
valoa silmään sekä minimoida linssien ulkopintojen
heijastukset.

6x ZOOM
Tehokas Twin Bias Spring Erector System™ tarjoaa 6:1 suurennussuhteen esimerkiksi
VX®-6- ja Mark 6®-malleissa.

DIAMONDCOAT 2™
Ionipinnoite kestää hankausta ja kulumista
erinomaisesti. Ylittää sotilaskäytön edellyttämät
kovuus- ja kestävyysvaatimukset ja auttaa välittämään
valoa paremmin.

DIAMONDCOAT™

8x ZOOM
Leupold Mark 8®- ja Mark 8 CQBSS® -tähtäimissä on tehokkain
kääntölinssijärjestelmämme, joka tarjoaa 8:1 suurennussuhteen. Mahdollistaa
erittäin nopean kohteen löytämisen pienillä suurennuskertoimilla sekä kohteen
tarkan tunnistamisen erittäin pitkillä etäisyyksillä.

Ionipinnoite, joka tarjoaa äärimmäisen
hankauksenkestävyyden optimoiden samalla
valonläpäisyn.

ARGON/KRYPTON
Ainutlaatuinen sekoitus, joka vähentää
sisäisten kaasujen diffusoitumista, vastustaa
lämpöshokkeja entistä tehokkaammin ja
mahdollistaa täydellisen 100 % vesitiiviyden.

LYIJYTTÖMÄT LINSSIT
4
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Tarkasti leikatut ja kiillotetut linssit tarjoavat
ylivertaiset optiset ominaisuudet ilman
ympäristölle haitallisia sivutuotteita.
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KIIKARITÄHTÄIMET
JOKAINEN PÄIVÄ ON UUSI PÄIVÄ.
Se tuo mukanaan uudet mahdollisuudet ja uudet velvollisuudet, jolloin
pääset taas testaamaan itseäsi kentällä. Olemme mukana tosissamme ja
arvostamme Leupold-tuotteisiin tekemiäsi investointeja.

Yhdysvaltojen johtavana optiikan asiantuntijana tehtävämme on vuodesta
1907 lähtien ollut valmistaa optisia laitteita vaatimustasosta tinkimättä.
Kun asennat Leupold-tuotteen suosikkikivääriisi, olet tehnyt parhaan
mahdollisen valinnan. Ja me tuemme sinua valinnassasi.
Tänään on sinun päiväsi. Tee siitä paras mahdollinen.
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NIISTÄ TULEE KIELTÄMÄTTÄ PARHAITA MAHDOLLISIA.
Ylivertainen valonläpäisy. Tinkimätön mekaaninen suorituskyky ja optinen terävyys.
Lyömätön 6:1-suurennussuhde, joka tuo kaukaisimmatkin kohteet eteesi.
Vapauta voima ja laita se kiväärisi päälle.

Ylivertainen kuva kaikilla suurennuskertoimilla
Useissa tehokkaissa kiikaritähtäimissä on paras kuvanlaatu
suurennusalueen päissä, mutta keskialueen terävyys ja tarkkuus
on heikompi. VX®-6 on suunniteltu alusta saakka niin, että
siinä on erinomainen kuvanlaatu koko näkökentän alueella
ja koko suurennusalueella. Katso itse, mitä omistautuneet
amerikkalaiset suunnittelijamme osaavat.

6:1-suurennussuhde kaksoisjousella varustetulla
kääntölinssijärjestelmällä
Twin Bias Spring Erector System™ -järjestelmässä on berylliumkupariseoksesta valmistetut lehtijouset, jotka kestävät kovaakin
käyttöä. 30 prosenttia aiempaa suurempi pitovoima poistaa
kiikaritähtäimen kääntölinssijärjestelmän hukkaliikkeen ja
rasituksen lähes kokonaan.

6
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VX-6-MALLIT

» 2-12x42 CDS Illuminated / Metric » Non-Illuminated
»1 1 2/4 »1 6 9

» 3-18x44 CDS Side Focus Illuminated » Non-Illuminated
»1 1 5 »1 7

QUANTUM OPTICAL SYSTEM™
XTENDED TWILIGHT
-PINNOITTEILLA

» 3-18x50 CDS Side Focus Illuminated / Metric » Non-Illuminated
»1 1 5/4 »1 7

NÄKYVÄN VALON SPEKTRI
HÄMÄRÄ

VALONLÄPÄISY

» 1-6x24 CDS Illuminated / Metric » Non-Illuminated / Metric
»1 1 3/4 »1 6/8

Teknisesti ottaen valonläpäisy ilmoitetaan yleensä vihreän
aallonpituuden (jolla ihmissilmä on herkimmillään)
prosentuaalisena osuutena. Hämärissä valaistusolosuhteissa
tämä aallonpituus on hankala, koska silloin vihreä valo häviää
ja korvautuu sini-violetilla valolla, jota ihmissilmä ei näe
helposti. Jos kiikaritähtäin poistaa vielä lisää sini-violettia
valoa, käyttäjä ei näe mitään. Xtended Twilight Lens System
-järjestelmässä linssien pinnoitteet on sovitettu hyvin tarkasti
lasin taitekerrointen mukaisiksi. Tämän tavoitteena oli, että linssit
läpäisevät mahdollisimman hyvin sini-violetin spektrin valoa.
Tämän Leupoldin ainutlaatuisen ominaisuuden avulla hyödyt joka
ikisestä valonsäteestä aamusta iltahämärään ja saat paremmat
mahdollisuudet vuosisadan laukaukseen.

XT-JÄRJESTELMÄN KANSSA
ILMAN XT-JÄRJESTELMÄÄ

380 nm

430 nm

480 nm

Laaja näkökenttä:
38 m/100 m
Laaja VX-6-katselualue –
VX-6:n laajan näkökentän ansiosta maali löytyy nopeasti ja
helposti. Kohteen ollessa kaukana VX-6:n joustavuus on eduksi
ja lähellä olevaa suurriistaa ammuttaessa tai vaarallisissa
tilanteissa nopea kohteen löytäminen on ratkaiseva tekijä.
Jopa suurta suurennuskerrointa käytettäessä tähtäimen

suuren silmäetäisyyden ja laajan näkökentän ansiosta sinulla
on enemmän liikkumavaraa ilman, että näkymä kaventuu.
(Oheisessa kuvassa näkyy ero kilpailijaan verrattuna.) Uudessa
VX-6-kiikaritähtäimessä on täysi näkökenttä ja ylivertainen
kirkkaus jopa kuvan reunoilla kaikilla suurennuksilla – sinulla on
entistä paremmat mahdollisuudet vuosisadan laukaukseen.

Leupold VX-6 – näkökenttä
Muiden valmistajien
kiikaritähtäimet

INCHES

VX-6

Paras kilpaileva merkki

Suurilla suurennuskertoimilla – yli 137 % suurempi
Pienillä suurennuskertoimilla – yli 67 % suurempi

FireDot™ Illumination
VX-6:n valaistulla hiusristikolla
varustetuissa malleissa on
erittäin kirkas FireDot™-valaistus.
Yksipainikkeinen ja matala
rakenne sekä äärimmilleen
viety tekniikka mahdollistavat
12 hiusristikon kirkkausasetusta. Kirkkain asetus on 10 prosenttia
kirkkaampi ja himmein asetus 10 prosenttia himmeämpi kuin
normaali FireDot-hiusristikko. Kehittämämme Motion Sensor
Technology (MST™) -tekniikka poistaa valaistuksen käytöstä
automaattisesti, kun tähtäin on käyttämättä viisi minuuttia ja
aktivoi sen uudelleen heti liikettä havaitessaan.

» VX-6

Pop-Up Re-zero/CDS®
-säädinjärjestelmä –
VX-6-kiikaritähtäimen
säätäminen on helppoa ja
nopeaa esiin ponnahtavilla
ja nollattavilla säätimillä,
jotka voidaan muuntaa CDS®-säätimiksi. Tämän ainutlaatuisen
järjestelmän avulla voit säätää kiikaritähtäimen vastaamaan
erityisiä ballistisia olosuhteita tai tietynlaista ympäristöä.
(Tähtäimen mukana toimitetaan yksi MAKSUTON CDS-säädin.
Lisäsäätimiä on saatavilla. Lisätietoja CDS-säätimistä on
sivulla 26.)

Leupoldin ainutlaatuinen ominaisuus, joka parantaa
valonläpäisyä. Mustat linssin reunukset vähentävät ei-toivottuja
heijastuksia ja valon hajaantumista linssin reunoilla. Mustat
reunat imevät väärään suuntaan kulkevaa valoa heijastamisen
sijaan, mikä parantaa resoluutiota ja kontrastia ja mahdollistaa
ylivertaisen optisen suorituskyvyn olosuhteista riippumatta.
Erittäin nopeasti tarkentuva okulaari –
Erittäin nopeasti tarkentuvassa okulaarissa on entistä
laajempi diopterisäätö, mikä mahdollistaa entistä
laajemmat tarkkuussäädöt. VX-6:n säätäminen on sujuvaa,
nopeaa ja tarkkaa niin likinäköisten, pitkänäköisten kuin
normaalinäköistenkin käytössä. Jokaisen kiikaritähtäimen
mukana toimitetaan kuminen Alumina®-suoja.

Ylivertainen hankauksen kestävyys –
Linssien ulkopinnat on käsitelty DiamondCoat 2 -pinnoitteella,
jonka ansiosta linssin valonläpäisy ja hankauksenkestävyys
ovat valikoimamme parhaat – ne ylittävät jopa sotilaskäytön
vaatimukset. DiamondCoat 2 takaa ylivertaisen kestävyyden ja
parantaa samalla valonläpäisyä lisäten kirkkautta, terävyyttä ja
kontrastia.
Lyijyttömät ja arsenikittömät linssit –
VX-6:n optinen terävyys on tavallista parempi, koska linssit eivät
sisällä lyijyä, ja ne on leikattu ja kiillotettu tarkasti. Ylivertaisten
optisten ominaisuuksien lisäksi linssien valmistuksessa ei
synny mitään tavallisen lasin valmistuksessa muodostuvista
ympäristölle haitallisista sivutuotteista.

Leupoldin toisen sukupolven vesitiiviystekniikka –
Leupold kehitti tekniikan, josta on nyt tullut alan standardi
vesitiiviyden toteuttamisessa. Tekniikka perustuu
kiikaritähtäimen suojaamiseen kosteudelta ja huurtumiselta
käyttämällä äärettömän kuivaa typpeä. Tekniikkaa on parannettu
vielä entisestään soveltamalla VX-6:ssa toisen sukupolven
vesitiiviystekniikkaa, jossa käytetään ainutlaatuista argon- ja
kryptonkaasujen sekoitusta. Tämä kaasusekoitus vastustaa
lämpöshokkeja tehokkaammin kuin mikään aiempi ratkaisu
ja vähentää tähtäimen sisäisten kaasujen diffusoitumista ajan
mittaan. Takaamme tuotteen ehdottoman vesitiiviyden.

FINISH 1 MATTE MUSTA HIUSRISTIKKO 1 FIREDOT DUPLEX 2 FIREDOT LR DUPLEX 3 FIREDOT CIRCLE 4 FIREDOT 4 5 ILLUMINATED BOONE & CROCKETT 6 DUPLEX 7 FINE DUPLEX 8 GERMAN #4 9 BOONE & CROCKETT
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VALAISTU HIUSRISTIKKO
Uusi kolmannen sukupolven valaistusmoduuli auttaa pitämään kohteen tähtäimessä
ennennäkemättömän tehokkaasti. Suorituskykyä on parannettu 15 prosenttia
kirkkaamman hiusristikon, kahdeksan erilaisen kirkkausasetuksen, innovatiivisen
liikkeentunnistimen, integroidun paristokotelon ja uudelleen suunnitellun,
käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla.
KIRKKAUSTASOT
Voit säätää hiusristikon valaistusasetuksen täydelliseksi taustavalon mukaan aamusta
iltahämärään. Oikealla puolella näkyy neljä voimakasta päivätasoa ja neljä himmeää
hämäräasetusta. Yksi asetus ei sovi kaikkiin olosuhteisiin, ja valaistusolosuhteet
muuttuvat päivän mittaan. Kolmannen sukupolven valaistusasetusten tarjoama
joustavuus voi olla onnistumisen kannalta ratkaiseva tekijä.

LEUPOLDIN MOTION SENSOR TECHNOLOGY (MST) -TEKNIIKKA
VX-3 käyttää Leupoldin ainutlaatuista Motion Sensor Technology (MST) -tekniikkaa.
Valaistus kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos tähtäintä ei käytetä viiteen
minuuttiin, ja aktivoituu uudelleen, kun kivääriä liikutetaan. Tämä pidentää akun
kestoa.
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS
Jokaisen valaistustason välissä on kohta, jossa valaistus kytkeytyy pois käytöstä, jotta
voit kytkeä sen helposti pois ja ottaa uudelleen käyttöön saman valaistusasetuksen
kuin aiemmin. Enää ei siis tarvitse kiertää läpi kaikkia asetuksia,
jos halutaan palata aiemmin käytettyyn asetukseen. Valaistuasteikon päässä on myös
pysäytin, jonka avulla voit varmistaa, ettei hiusristikko ole käytössä.
PARISTOKOTELO
Valaistusmoduuli käyttää normaaleja CR-2032-paristoja, ja lisäksi moduulissa on
kotelo varaparistoja varten korkeus- ja sivuttaissäätimien suojien alla.

SYNTYNYT PITKÄN HUIPPULUOKAN
KIIKARITÄHTÄINTEN KEHITYSPERINTEEN TULOKSENA.
Leupold on käyttänyt VX-3:n kehittämiseen yli sadan vuoden kokemusta.
Sen ovat suunnitelleet, valmistaneet, koonneet ja testanneet todelliset optiikan
käsityöläiset, jotka ovat yhtä ylpeitä työstään kuin tuotteen käyttäjä kentällä.

1

OFF

2

OFF

3

OFF

4

5

OFF

6
Linssien ulkopinnat on käsitelty DiamondCoat 2:lla. Se ylittää
sotilaskäytön edellyttämät kovuus- ja kestävyysvaatimukset, minkä lisäksi
se välittää valoa paremmin. Tämän vuoksi tähtäimen kirkkaus, tarkkuus ja
kontrasti ovat paremmat kuin muissa malleissa.

OFF

7

8

Quantum Optical System:
VX-3 kiväärikiikareissa on Leupoldin Quantum Optical System -järjestelmä.
Huolella valitut ja hiotut lyijyttömät lasilinssit, joissa on Xtended Twilight
-pinnoite, on aseteltu tarkasti suhteessa toisiinsa, jotta niiden valonläpäisy ja
optinen terävyys on paras mahdollinen. Lisätietoja Quantum Optical System
-järjestelmästä on sivulla 4.

Leupoldin toisen sukupolven vesitiivistystekniikka: VX3-kiikaritähtäimessä on käytetty uutta, ainutlaatuista argon- ja kryptonkaasujen sekoitusta. Kaasun molekyylit ovat merkittävästi suurempia kuin
typpimolekyylit, minkä ansiosta uusi sekoitus vähentää kiikaritähtäimen
sisällä olevien kaasujen diﬀusoitumista jopa enemmän kuin typpikaasu.

OFF

8
OFF
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VX-3-MALLIT

» 3,5-10x40 / CDS
»

» 1,5-5x20 Illuminated / Metric » Non-Illuminated
»1 1/4 5 »1 1 3 4 2 1

» 1,75-6x32
»1 1 3

» 2,5-8x36
»

1 1 6

2 1

3 1

1 1 6

/

1

2 1 6

» 3,5-10x50 Illuminated / Metric » Non-illuminated / CDS
»1 1 6/4 »1 1 3 6/1 2 1 3 1

»

1 1 6 7

» 4,5-14x40 Side Focus / CDS
»1 1 2 6 7/1 2 1

» 6,5-20x40 Adj. Obj.
»1 2 7 8

» 4,5-14x50 / CDS
/1 2 1 6

» 6,5-20x40 EFR Target
»1 2 8

» 4,5-14x50 Side Focus / CDS » Illuminated / Metric
»1 1 6 7/1 »1 2 6/4

» 6,5-20x50 Side Focus Target
»1 2 7 8 3 2 7

» 6,5-20x40 Side Focus

» 8,5-25x50 Side Focus Target
»1 2 7 8

3 1 6

» 4,5-14x40 / CDS
/1 2 1 6 7

» 4,5-14x40 Adj. Obj. / CDS
»1 1 2 6 7/1

»

1 1 3 6 7

»

1 2 7

2 2

3 2 7

Kaikissa sivusta tarkennettavissa ja valaistuissa malleissa
on 30 mm:n runkoputket. Kaikissa muissa VX-3- ja VX-3Lmalleissa on yhden tuuman runkoputket.

¼-MOA:n välein varmistavat, ilman työkaluja
käsiteltävät säätimet. Kestävyyttä ja tarkkuutta parantava
pakkaskarkaisu. Säädinten liikkeen voi tuntea ja kuulla, mikä
varmistaa erinomaisen säätötarkkuuden. Osoittimet voidaan
palauttaa alkutilaan olosuhteista riippumatta (metric 1 cm/click).
Mustat linssin reunukset vähentävät heijastuksia ja
tekevät kontrastista parhaan mahdollisen.
Kaksoisjousilla varustettu kääntölinssijärjestelmä
on suunniteltu kestämään vakaviakin kolhuja.
Tässä kaksoisjousella varustetussa kääntölinssijärjestelmässä on
jopa 30 prosenttia suurempi pitovoima kuin Leupoldin erittäin
tukevassa vakiokääntölinssijärjestelmässä.

» VX-3

Etäisyyden arviointi:
tietyissä malleissa on Leupold Duplex -etäisyydenarviointitoiminto.

Parallaksisäätö:
Sivulla sijaitseva parallaksisäätö ja säädettävät objektiivit
tietyissä malleissa.

Kultainen rengas ja logo: Kaikissa uusissa Leupold VX-3
–kiikaritähtäimissä on loppusilauksena 24 karaatin kullalla
päällystetty rengas ja logo.

Okulaarin tarkennus:
Erittäin nopeasti tarkentuvan okulaarin säätö ääriasennosta toiseen vaatii ainoastaan 1,5 kierrosta, joten sen avulla voit säätää
tähtäimen silmälle sopivaksi hetkessä. Okulaarissa on irrotettava
kuminen Alumina-suoja.

Kestävyys legendaarista Leupold-laatua: VX-3 läpäisee
samat tiukat testit kuin kaikki Leupoldin Golden Ring -tuotteet.
Se toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa.

Mallit, joissa on valaistu ristikko:
Leupoldin valikoimaan kuuluu useita valaistuja hiusristikkoja,
jotka mahdollistavat tarkan ampumisen hämärässä. Leupold
myöntää muille elektroniikkaosille kuin akuille kahden vuoden
takuun.

Jokainen VX-3-runkoputki on kestävä ja
pitkäikäinen, mutta silti uskomattoman kevyt.
Yhdestä kappaleesta 6061-T6-lentokonealumiinia työstetty
VX-3- kiikaritähtäin on suunniteltu kestämään kovan käytön
rasituksia.

Leupoldin kiikaritähtäimen hintaan sisältyy
neopreenisuojus, joka suojaa arvokasta kiikaritähtäintä
kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

Custom Dial System –
CDS – järjestelmä:
VX-3 CDS, VX-3L
CDS-malleissa on matala
tarkkuusammuntatyyppinen
säädin. Kiikaritähtäimeen on mahdollista saada Leupoldin
kehittämä luodin putoaman kompensointijärjestelmä, johon on
saatavissa erilaisille ulkoballistiikoille sovitettuja säätörenkaita ja
jonka käyttö onnistuu ilman työkaluja. Lisätietoja sivulla 26.

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 LOISTAVASTI MUSTA 3 HOPEA HIUSRISTIKKO 1 DUPLEX 2 FINE DUPLEX 3 HEVY DUPLEX 4 GERMAN #4 5 CIRCLE DOT 6 BOONE & CROCKETT BIG GAME 7 VARMINT HUNTER'S 8 TARGET DOT
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VX-3L-MALLIT

» 3,5-10x50 Illuminated / Metric » Non-illuminated / CDS
»1 1 4/3 »1 1 4/1

» 3,5-10x56 Illuminated / Metric » Non-illuminated
»1 1 4/3 »1 1 4

» 4,5-14x50 Illuminated / Metric » Non-illuminated / CDS
»1 1 4/3 »1 1 4 5/1

» 4,5-14x56 Illuminated / Metric » Non-illuminated / CDS
»1 1 4/3 »1 1 4/1

MUOTO JA TOIMINNOT YHDESSÄ ANTAVAT SINULLE
SELVÄN ETULYÖNTIASEMAN HÄMÄRÄSSÄ.
Suurikokoisen linssin valonläpäisy on entistä parempi, ja patentoitu rakenne, jossa on
puoliympyrän muotoinen syvennys, mahdollistaa kiikaritähtäimen kiinnittämisen lähelle
piippua. Tämä takaa tavallista luonnollisemman ja mukavamman asennon okulaarin takana.
Loistava kaikilla tavoilla.
Lisävarusteena saatavat saranalliset
Alumina-linssinsuojukset:
Tehokkaat neodyymimagneetit pitävät suojukset tehokkaasti
suljettuina. Kolminkertaiset O-tiivisterenkaat antavat elementeille
maksimaalisen suojan. Alumiinista työstetyt, herkästi ja hiljaisesti
liikkuvat suojukset on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Light
Optimization Proﬁle -järjestelmällä varustetuissa VX-3L-kiikaritähtäimissä. Suojuksia on saatavissa myös kaikkiin VX-3-malleihin.

10

Ballistics Aiming System -järjestelmä:
Boone and Crockett™ Big Game -hiusristikko ja Varmint
Hunter’s -hiusristikko auttavat arvioimaan etäisyyden ja antavat
etäisyyden ja tuulen tarkastuskiinnekohtia, minkä ansiosta
tarkka ja eettinen ampuminen pitkältä matkalta on helpompaa
kuin koskaan.

» VX-3L

L_Kat_13_RZ.indd 10

» 6,5-20x56 Side Focus
»1 2

VX-3L:n objektiivissa on puoliympyrän muotoinen syvennys, mutta
tähtäimen kuva on täysin ympyränmuotoinen ja terävä koko näkökentän
alueella.
» 6,5-20x56 Side Focus Target
»1 5 6

Varmint Hunter’s

Boone and Crockett Big Game

Objektiivin alaosasta on poistettu puoliympyrän muotoinen kappale. Tuloksena on
Light Optimization Profile -järjestelmä, joka mahdollistaa suurten objektiivien hämäräkäyttöedut ja kiikaritähtäimen kiinnittämisen tavallista alemmaksi sekä
tukevan poskituen. 50 mm:n VX-3L-kiikaritähtäin asennetaan yhtä alas kuin 36 mm:n
kiikaritähtäin. Silti 50 mm:n VX-3L-kiikaritähtäimessä valon kokonaisläpäisy (Total
Light Throughput™, TLT™) on 48,6 prosenttia suurempi kuin 36 mm:n kiikaritähtäimessä. Vastaavasti samalla tasolle 40 mm:n kiikaritähtäimen kanssa asennettavassa
56 mm:n VX-3L-kiikaritähtäimessä valon kokonaisläpäisy on 96 prosenttia suurempi
kuin 40 mm kiikaritähtäimessä. Tasapaino, tarkkuus ja tukeva poskituki yhdessä
suurten objektiivien hämäräkäyttöetujen kanssa – VX-3L:ssä yhdistyvät kaikki edut.

» 6,5-20x56 Side Focus Target Extreme Varminter
»2 5

Kaikissa sivusta tarkennettavissa ja valaistuissa malleissa
on 30 mm:n runkoputket. Kaikissa muissa VX-3- ja VX-3Lmalleissa on yhden tuuman runkoputket.

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 EXTREME VARMINTER HIUSRISTIKKO 1 DUPLEX 2 FINE DUPLEX 3 GERMAN #4 4 BOONE & CROCKETT BIG GAME 5 VARMINT HUNTER'S 6 TARGET DOT
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VX-R:SSÄ ON KÄYTETTY LEUPOLDIN
KEHITTÄMÄÄ KUITUOPTIIKKATEKNIIKKAA, jonka ansiosta valaistus
näkyy päivänvalossa, mutta joka takaa optimaalisen valonläpäisyn ja hiusristikon kontrastin
myös hämärässä. Tämän ansiosta saat käyttöösi lisää kallisarvoisia minuutteja aamulla ja illalla.

Optimaalinen valaistus kentällä
VX-R-kiikaritähtäimen sisällä olevan kuituoptisen valojohtimen pää on katkaistu
ja kiillotettu, jotta kenttäoloissakin saadaan aikaan kirkkain mahdollinen piste,
joka näkyy jopa päivänvalossa. Piste näkyy helposti kirkkaassa valaistuksessa,
mutta se ei ole liian kirkas hämärässä. Tämä tarkoittaa, että näet kohteen
paremmin kaikissa olosuhteissa ja näet vain sen, mitä tähtäät. Leupold on
ainoa kiikaritähtäinten valmistaja, joka käyttää tätä kuituoptiikkatekniikkaa ja
Leupoldin kehittämää Motion Sensor Technology (MST) -tekniikkaa.

L_Kat_13_RZ.indd 11

Leupold on ainoa valmistaja, jolla on määritetty eri pinnoitemateriaalit linssin
taitekertoimen, sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan. Tämän jälkeen jokainen
pinnoite kerrostetaan, jotta valonläpäisy olisi mahdollisimman hyvä ja kuva
olisi äärimmäisen kirkas ja terävä koko näkökentän alueella. Kaikki linssien
ulkopinnat on käsitelty DiamondCoat-pinnoitteella, minkä ansiosta linssin
valonhallinnasta ja hankauksenkestävyydestä tulee paras mahdollinen. Linssien
reunukset on tummennettu, jotta ne vähentävät ei-toivottuja heijastuksia ja valon
hajaantumista. Lisätietoja on sivulla 4.

Yksi kierros laajennettu tarkennusalue
Lukittumaton yhden kierroksen okulaari kattaa entistä laajemmat tarkennussäädöt
jopa vähäisessä valossa. VX-R:n säätäminen on sujuvaa, nopeaa ja tarkkaa niin
likinäköisten, pitkänäköisten kuin normaalinäköistenkin käytössä. Jokaisen
kiikaritähtäimen mukana toimitetaan kuminen Alumine-suoja.

24.02.13 14:09

TÄMÄ EI OLE TAVALLINEN KIIKARITÄHTÄIN.
Tarkasti leikatusta ja kiillotetusta linsseistä ja kuituoptiikkaa käyttävästä
valaistusjärjestelmästä, ainutlaatuisesta FireDot-hiusristikosta, kapeaan
muotoon ja siisteihin, tyylikkäisiin linjoihin, VX-R erottuu kaikilla tavoilla.

AINUTLAATUINEN FIREDOT ™HIUSRISTIKKOJÄRJESTELMÄ
VX-R on saatavissa ainutlaatuisella FireDot-hiusristikkojärjestelmällä, johon voit valita FireDot
Duplex-, FireDot Circle-, Ballistic FireDot- tai FireDot 4 -hiusristikon. Kun toiminto on aktivoitu,
hiusristikon piste on valaistu ja erottuu kirkkaana ja terävänä, kun taas muu hiusristikko on
valaisematon. Tämä yhdistelmä ohjaa silmää luonnollisesti tähtäyspisteen keskelle ja tekee
kohteen hakemisesta nopeaa, tarkkaa ja yksinkertaista.

12
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FIREDOT DUPLEX

BALLISTIC FIREDOT

FIREDOT CIRCLE

FIREDOT 4

Lisää Leupoldin suunnittelemaan
legendaariseen Duplex-hiusristikkoon
erittäin kirkkaan keskipisteen. Soveltuu
kohteen nopeaan hakemiseen ja suurimpaan
valikoimaan erikokoista riistaa.

Suunniteltu pitkille matkoille, kun kohteen
nopea löytäminen on tärkeää. Ballistic FireDot
sopii erityisesti tuhoeläinten metsästykseen
ja suurriistan ampumiseen pitkältä matkalta.
Erityisen kirkas keskipiste.

Suunniteltu erityisesti nopeasti liikkuville
kohteille, kuten vaaralliselle riistalle, villisioille
ja jopa kalkkunoille. Ympyrä, jonka keskellä on
erityisen kirkas piste, on mitoitettu erityisesti
auttamaan kohteen nopeassa löytämisessä,
kun nopeus on tärkeää.

Paksut viivat ja erittäin kirkas keskipiste
auttavat ohjaamaan silmän hiusristikon
keskelle, mutta jättää samalla näkökentän
yläosan esteettömäksi. Auttaa saamaan
kohteen nopeasti tähtäimeen.

24.02.13 14:09

HOG – TÄYDELLINEN KIIKARITÄHTÄIN
INTOHIMOISILLE
VILLISIANMETSÄSTÄJILLE.
VX-R-MALLIT

» 1,25-4x20 FireDot / Metric
»1 1 3/4

» 2-7x33 FireDot / Metric
»1 1 2/4

» 3-9x40 FireDot / Metric » 3-9x40 FireDot CDS
»1 1 2/4 »1 1

VX-R HOG / VX HOG
Leupoldin Motion Sensor Technology (MST)
-tekniikka
VX-R käyttää Leupoldin ainutlaatuista Motion Sensor
Technology (MST) -tekniikkaa. Valaistus voidaan aktivoida
painiketta painamalla, ja käytettävissä on kahdeksan eri
voimakkuutta sekä kirkkauden ilmaisin. Ainutlaatuinen FireDothiusristikko kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos
kivääriä ei liikuteta viiteen minuuttiin, ja aktivoituu uudelleen,
kun kivääriä liikutetaan. Tämän ansiosta painikkeita ei tarvitse
painaa turhaan ja pariston kesto pitenee (VX-R-kiikaritähtäin
käyttää helposti saatavilla olevia CR-2032-nappiparistoja).
Tarkka mukautussäädinjärjestelmä
Sivuttais- ja korkeussäädöt (¼-MOA) mahdollistavat tarkkuuden
säilymisen ja luotettavuuden kovassakin elinikäisessä käytössä
(FireDot 4 -kiikaritähtäimen säädöt käyttävät metristä asteikkoa
– 1 cm/napsaus).
30mm:n runko
Näiden kestävien runkojen sivuttais- ja
korkeussäätömahdollisuudet ovat paremmat kuin perinteisissä
tuuman rungoissa.

» 3-9x50 FireDot / Metric » 3-9x50 FireDot CDS
»1 1 2/4 »1 1

» 4-12x40 FireDot / Metric » 4-12x40 FireDot CDS
»1 2/4 »1 1

» 4-12x50 FireDot / Metric
»1 1 2/4

Twin Bias Spring Erector
System -järjestelmä ja ylivertainen optinen laatu
Kaksoisjousilla varustetussa kääntölinssijärjestelmässämme
on käytetty beryllium-kupariseosta, jotta se kestää kovaakin
käyttöä. 30 prosenttia aiempaa suurempi pitovoima poistaa
kiikaritähtäimen kääntölinssijärjestelmän hukkaliikkeen ja
rasituksen lähes kokonaan, minkä lisäksi kuvien kirkkaus, värien
tarkkuus ja terävyys ovat hämmästyttäviä koko katselualueella.
Mustat linssin reunukset
Leupoldin ainutlaatuinen ominaisuus, joka parantaa
valonläpäisyä. Mustat linssin reunukset vähentävät ei-toivottuja
heijastuksia ja v alon hajaantumista linssin reunoilla. Mustat
reunat poistavat heijastukset linssin reunoilta, mikä parantaa
resoluutiota ja kontrastia ja mahdollistaa ylivertaisen optisen
suorituskyvyn olosuhteista riippumatta.

Index Matched Lens System®
Tämä Leupoldin ainutlaatuinen järjestelmä edustaa Leupoldin
erinomaista valonhallintaa. Leupoldin insinöörit määrittävät eri
pinnoitemateriaalit kiikaritähtäimen jokaisen linssin pinnalle
linssin taitekertoimen, sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan.
Tämän jälkeen jokainen pinnoite kerrostetaan, jotta valonläpäisy
olisi mahdollisimman hyvä. Tuloksena on lyömätön kirkkaus ja
äärimmäisen terävä resoluutio koko näkökentän alueella.
Ylivertainen hankauksenkestävyys
Kaikki linssien ulkopinnat on käsitelty DiamondCoatilla, joka
on ioniavusteinen pinnoite. Se takaa parhaan mahdollisen
valonläpäisyn ja lyömättömän hankauksenkestävyyden.
Lyijyttömät ja arsenikittömät linssit
VX-R:n optinen terävyys on tavallista parempi, koska linssit
eivät sisällä lyijyä. Ylivertaisen optisen laadun lisäksi linssien
valmistuksessa ei synny mitään tavallisen lasin valmistuksessa
muodostuvista ympäristölle haitallisista sivutuotteista. Vaikka
tämä on vain pieni askel, se on otettu oikeaan suuntaan.
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» VX HOG 1-4x20
»1 6

VX-R HOG
1,25-4x20 FireDot
FireDot Pig Plex

R I G G E D

F O R

P I G

Ehdoton vesitiiviys
Kaikissa VX-R-kiikaritähtäimissä on käytetty toisen sukupolven
tiivistystekniikkaa. Tekniikassa hyödynnetään ainutlaatuista
argon- ja kryptonkaasujen sekoitusta, joka vähentää tähtäimen
sisäisten kaasujen diﬀusoitumista, vastustaa lämpöshokkeja
entistä paremmin ja takaa ehdottoman vesitiiviyden.
Kestävyys legendaarista Leupold-laatua
Kuten kaikki Leupoldin Golden Ring -tuotteet, VX-R on läpäissyt
tiukat testit, jotka takaavan sen toimivan luotettavasti kaikissa
olosuhteissa. Kun merkki on Leupold, tähtäin on rakennettu
kestämään.

Custom Dial System (CDS)
Tietyissä VX-R-sarjan malleissa on ainutlaatuinen Custom
Dial System (CDS) -mukautussäädinjärjestelmä, jonka
avulla voit säätää tähtäimen asetukset vastaamaan tiettyjä
ballistisia ominaisuuksia ja tähtäysolosuhteita. Lisätietoja
CDS-järjestelmästä on sivulla 26. Voit pyytää lisätietoja myös
myyjältä.

» VX-R / VX-R HOG / VX-HOG

» VX-R HOG 1,25-4x20 FireDot
»1 5

VX-R HOG®
VX-R HOG® vastaa tarpeisiisi Leupoldin legendaarisella laadulla, painikekäyttöisellä valaistusjärjestelmällä ja erityisesti
suunnitellulla FireDot Pig Plex -hiusristikolla. Valaistu hiusristikko on kalibroitu kehystämään täysikasvuinen villisika ja
antamaan täydellinen ennakko juoksevia sikoja varten. Liiketunnistintekniikkamme (MST) kytkee valaistuksen automaattisesti
valmiustilaan, kun tähtäin on käyttämättä viisi minuuttia, ja aktivoi valaistuksen uudelleen heti, kun kivääriä liikutetaan.
Kiikaritähtäimessä on kirkas ja terävä tähtäyspiste, äärimmäisen hyvä valonläpäisy, matala kiinnitys ja suuri silmäetäisyys, joka
takaa mukavan poskituen ja kohteen nopean löytämisen. VX-R HOG -tähtäin on luotu villisikoja varten.

VX HOG
VX Hog-tähtäin on valaisematon, ja siinä on ainutlaatuinen Pig Plex hiusristikko (peittävyys 1–4 ). Villisioille suunniteltu
hiusristikko soveltuu kohteen nopeaan hakemiseen ja erityisesti nopeasti liikkuville karjuille.

FINISH 1 MATTE MUSTA HIUSRISTIKKO 1 FIREDOT DUPLEX 2 BALLISTIC FIREDOT 3 FIREDOT CIRCLE 4 FIREDOT 4 5 FIREDOT PIGPLEX 6 PIGPLEX

24.02.13 14:10

VX®-2 ON TODELLINEN OPTINEN IHME,
jossa yhdistyvät Leupoldin ainutlaatuinen Quantum Optical
System -järjestelmä ja älykkäät toiminnot sekä laatu ja pienet seikat,
joita kentällä menestyminen edellyttää. Lyijytön lasi, jossa on Index Matched
-pinnoite, säädettävät objektiivit (tietyissä malleissa) ja kehittämämme ballistinen
tähtäysjärjestelmä. Vuodesta toiseen, joka laukauksella, VX-2 auttaa pitämään kohteen
tähtäimessä ja täyttämään korttisi.

14
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Quantum Optical System
VX-2-kiikaritähtäimissä on Leupoldin Quantum Optical System
-järjestelmä. Huolella valitut ja hiotut lyijyttömät lasilinssit, joissa on Index
Matched -pinnoite, on aseteltu tarkasti suhteessa toisiinsa, jotta niiden
valonläpäisy ja optinen terävyys on paras mahdollinen (jopa 94 prosenttia).
DiamondCoat takaa äärimmäisen hankauksenkestävyyden. Hyödynnämme
käytettävissä olevan valon parhaalla mahdollisella tavalla, jotta laukauksesi
onnistuu. Lisätietoja Quantum Optical System -järjestelmästä on sivulla 4.

Vesitiivistys-/huurtumisenestotekniikka
Kaikissa VX-2-kiikaritähtäimissä on käytetty toisen sukupolven
vesitiiviystekniikkaa, joka hyödyntää ainutlaatuista argon- ja
kryptonkaasujen sekoitusta. Sekoitus vähentää tähtäimen sisäisten kaasujen
diﬀusoitumista, vastustaa lämpöshokkeja tehokkaammin kuin mikään
aiempi ratkaisu ja mahdollistaa täydellisen vesitiiviyden. Ota päivästä kaikki
irti, kun tiedät, että käytettävissä on terävä, huurteeton kuva.

Tähtäimen säätimet
Korkeat, tarkkuusammuntatyyppiset
säätimet auttavat pitkän matkan
ammunnassa ja tarkkuudessa sivuttais- ja
korkeussäätimien pyörimisen ilmaisimen
ansiosta. 1/4-MOA:n välein varmistavat
nollattavat säätimet voidaan
säätää nopeasti pitkiä laukauksia varten.
Saatavilla tiettyihin malleihin.

Nopeasti
tarkentuva
okulaari
Uusi kapea rakenne
mahdollistaa
okulaarin entistä
nopeamman
tarkennuksen.
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VX-2-MALLIT

» 1-4x20
»1 1

»

» 3-9x50 » 3-9x50 CDS
2 1 » 1 1

1 1 3 6

»

» 4-12x50 » 4-12x50 CDS
1 1 3 2 1 » 1 1

» 2-7x33 / CDS
»1 1 3/1

» 4-12x40
»1 1

» 6-18x40 » 6-18x40 CDS
»1 2 4 »1 2

» 3-9x40 / Metric » 3-9x40 CDS
/7 2 1 3 1 »1 1

» 4-12x40 Adj. Obj. » 4-12x40 Adj. Obj. CDS
»1 2 3 3 2 »1 2

» 6-18x40 Adj. Obj. Target
»1 2 9

LR Duplex®

»

1 1 3 5 8

Custom Dial System (CDS)
Tietyissä uuden VX-2-sarjan malleissa on ainutlaatuinen Custom
Dial System (CDS) -mukautussäädinjärjestelmä, ominaisuuksia ja
tähtäysolosuhteita. Lisätietoja CDS-säätimistä on sivulla 26.

LRV Duplex®

Ballistics Aiming System®
LR Duplex- ja LRV Duplex -hiusristikot kuuluvat Leupoldin
ainutlaatuiseen tähtäysjärjestelmään. Vaikka tähtäin on
suunniteltu kohdistettavaksi 180 tai 275 metrin matkalle,
viimeisimpiä suoraan lentäviä luoteja käytettäessä
tarkastuskiinnekohta voi olla jopa 550 metriä. Niiden ansiosta
suurriistan ja tuhoeläinten ampuminen pitkältä matkalta on
entistä helpompaa, tarkempaa ja eettisempää. Lisätietoja on
sivulla 24.

» VX-2

Tarkka
mukautussäädinjärjestelmä
Sivuttais- ja korkeussäädöt (¼-MOA).
German #4 1 cm (metric).

Suurennuksen ilmaisin, jota on helppo lukea
koskettamalla

Maksuton kiikaritähtäimen suojus
Kaikkien VX-1- ja VX-2-kiikaritähtäinten mukana toimitetaan
suojus kuljetusta varten.

Säädettävä objektiivi tietyissä malleissa
Kestävyys legendaarista
Leupold-laatua
Täysi elinikäinen takuu

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 LOISTAVASTI MUSTA 3 HOPEA HIUSRISTIKKO 1 DUPLEX 2 FINE DUPLEX 3 LR DUPLEX 4 LRV DUPLEX 5 WIDE DUPLEX 6 HEAVY DUPLEX 7 GERMAN #4 8 LEUPOLD DOT 9 TARGET DOT
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VX-1-MALLIT

» 2-7x33
»

1 1 2 3

2 1

» 3-9x40
»

1 1 2 3

2 3 1

» 3-9x50
»

1 1 2 3

»

1 1 2 3

2 1

» 4-12x0
2 1

PAREMPI RAKENNE. PAREMPI OPTIIKKA. PAREMPI KUIN KOSKAAN.
Uudesta VX®-1-kiikaritähtäimestä on paljon kerrottavaa, mutta tässä on tärkein asia:
Yksikään muu saman luokan kiikaritähtäin ei tarjoa samaa laatua, suorituskykyä ja arvoa kuin VX-1. Mullistavan Quantum
Optical System -järjestelmämme, lyijyttömän lasin ja Multicoat 4 -pinnoitteiden ansiosta tähtäimen kokonaisvalonläpäisy
on jopa 92 prosenttia ja tähtäimen kuva on uskomattoman kirkas, selkeä ja terävä. Tämä on paras hankinta kiväärisi päälle.

VX-1-kiikarikivääreissä on Leupoldin Quantum Optical System
-järjestelmä. Huolella valitut ja hiotut lyijyttömät linssit, joissa
on Multicoat 4 -pinnoite, on aseteltu tarkasti suhteessa toisiinsa,
jotta niiden kokonaisvalonläpäisy ja optinen terävyys on paras
mahdollinen (jopa 92 prosenttia). Lisätietoja Quantum Optical
System -järjestelmästä on sivulla 4.

16

Leupoldin klassinen
lukittava okulaari, joka pitää
tarkennuksen muuttumattomana.
Vesitiivis ja huurtumaton
Leupoldin omistaman
typpitiivistysprosessin
ansiosta.

Ilman työkaluja säädettävät
LR Duplex -hiusristikon
säätimet (1/4-MOA:Tea/askel)
avulla tarkat, eettiset
mahdollistavat nopean ja helpon laukaukset onnistuvat
kohdistuksen ja säädöt kentällä. pitkältäkin matkalta kerta
toisensa jälkeen.
Täysi elinikäinen takuu.
Kestävyys legendaarista
Leupold-laatua. Jokaisen
VX-1-tähtäimen on läpäistävä
samat vaativat testit kuin
kaikkien Golden Ring
-kiikaritähtäimiemme
» VX-1
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FINISH 1 MATTE MUSTA 2 LOISTAVASTI MUSTA 3 HOPEA HIUSRISTIKKO 1 DUPLEX 2 WIDE DUPLEX 3 LR DUPLEX
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RIFLEMAN-MALLIT

TARKKA. KESTÄVÄ.
LUOTETTAVA.
EDULLINEN.
Näillä sanoilla yhä useampi
metsästäjä kuvaa uutta
suosikkitähtäintään: Leupold
Riflemania®. Elinikäinen
luotettava suorituskyky ja
Leupoldin elinikäinen takuu.

» 2-7x33
»1 1

» 3-9x40
»

1 1 2

» 3-9x50
»1 1

Leupoldin täysin pinnoitettu linssijärjestelmä.
1/2-MOA:n välein varmistavat säätimet, jotta
kiväärin hienosäätö on helppoa.

RIMFIRE-MALLIT

HARVA ASIA ON
HAUSKEMPI KUIN
helposti käsiteltävä
pienoiskivääri,
joka on äärimmäisen
tarkka. Pienoiskivääreille
suunnittelemiemme tähtäinten
avulla tämä onnistuu, joten
tarkkuusammunta, kilpaammunta tai pienriistan ja
tuhoeläinten metsästys on aina
nautinnollista.

» FX-I 4x28
»1 2 1

» VX-1 2-7x28
»1 2 1

» VX-2 3-9x33 EFR » VX-2 3-9x33 EFR CDS
»1 1 »1 1

IHANTEELLINEN
VALINTA, KUN
HALUAT KEVENTÄÄ
KUORMAASI.
Ultralight™kiikaritähtäimemme
painavat jopa 26 prosenttia
vähemmän kuin täysikokoiset
vastineensa. Koska niissä
on niin monta Leupoldin
ainutlaatuista ominaisuutta,
etu on aina puolellasi.

ULTRALIGHT-MALLIT

» FX-II 2,5x20
»1 2 3

» VX-2 2-7x28
»1 2 1

Leupoldin vakiomallinen lukittava okulaari.
» 4-12x40
»1 1

Vesitiivis ja huurtumaton Leupoldin omistaman
typpitiivistysprosessin ansiosta.
Tähtäin on läpäissyt samat tiukat testit kuin kaikki
muutkin Golden Ring -kiikaritähtäimet, joten se on
kestävyydeltään legendaarista Leupold-laatua.

RIFLEMAN®ALUMIINIKIINNIKKEET

Rifleman Ballistic Reticle™ (RBR™)

Nämä erittäin edulliset ja kestävät jalustat on työstetty lentokonealumiinista, joten ne ovat
keveitä mutta hyvin vahvoja.

VX-1 2-7x28mm Rimfire on parallaksivapaa
55 metrissä, ja VX-2 3-9x33mm Rimfire EFR
-kiikaritähtäimessä parallaksia voidaan säätää –
ihanteellinen .17 HMR- ja .17 Mach II -kaliibereille.

VX-2-malleissa on tarkkuussäätimet,
joita voidaan säätää 1/4-MOA:n välein
ilman työkaluja. FX-II-malleissa käytetään
1/4-MOA:n kenttäsäätimiä (kolikko).

VX-2 Rimfire -malleissa on mullistava Quantum
Optical System, Index Matched -pinnoite ja
mustat linssien reunat, jotka takaavat erinomaisen
valonläpäisyn (jopa 94 prosenttia). VX-1-malleissa
on Quantum-optiikka ja kehittämämme Multicoat
4 -pinnoite, joka mahdollistaa jopa 92 prosentin
valonläpäisyn.
Suosittu 3-9x33mm EFR on nyt saatavilla Custom
Dial System (CDS) -järjestelmällä.

VX-2 Ultralight -malleissa on mullistava
Quantum Optical System, Index Matched
-pinnoite ja mustat linssien reunat, jotka
takaavat erinomaisen valonläpäisyn (jopa
94 prosenttia) ja -hallinnan. Malleissa on
myös DiamondCoat-pinnoite, joka takaa
äärimmäisen hankauksenkestävyyden.
FX-II-malleissa on kehittämämme Multicoat
4 -pinnoite, joka mahdollistaa jopa 92
prosentin valonläpäisyn.

Täydellisen vesitiivis ja huurtumaton. VX-2malleissa käytetään ainutlaatuista argon-/kryptonkaasusekoitusta, kun taas VX-1- ja FX-I-malleissa
käytetään typpeä.

Täydellisen vesitiivis ja huurtumaton.
VX-2-malleissa käytetään ainutlaatuista
argon-/krypton-kaasusekoitusta, kun taas
FX-II-malleissa käytetään typpeä.

Kestävyys legendaarista Leupold-laatua.

Kestävyys legendaarista Leupold-laatua.

» VX-2 3-9x33 » VX-2 3-9x33 CDS
»1 3 4 3 1 »1 3

» VX-2 3-9x33 EFR
»2 1

VX-2/ULTRALIGHT – PAINOVERTAILU

2-7x28 Ultralight
2-7x33

Paino

Ero

231 g
298 g

23%

3-9x33 Ultralight

250 g

3-9x40

340 g

26%

RIFLEMAN -TUOTTEET
VAIN ERIKOISTILAUKSESTA.
» RIFLEMAN

FINISH 1 MATTE MUSTA HIUSRISTIKKO 1 WIDE DUPLEX 2 RBR DUPLEX
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» RIMFIRE

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 LOISTAVASTI MUSTA HIUSRISTIKKO 1 FINE DUPLEX

» ULTRALIGHT

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 LOISTAVASTI MUSTA 3 HOPEA
HIUSRISTIKKO 1 DUPLEX 2 HEAVY DUPLEX 3 WIDE DUPLEX 4 LR DUPLEX
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FX-II 2x20 HANDGUN-, FX-II 4x28
HANDGUN- JA VX-3 2.5-8x32 HANDGUN
-KIIKARITÄHTÄIMISSÄ on pitkä silmänetäisyys, laaja
näkökenttä ja kirkas, terävä optiikka, joita nykyaikaiset, voimakkaat käsiaseet vaativat. Tähtäinten kestävyys on testattu
perusteellisesti voimakkaiden käsiaseiden rekyyliä varten. Älä
tyydy vähempään. Leupoldin käsiaseisiin tarkoitetut tähtäimet
ovat kestäviä ja täysin vesitiiviitä, ja niillä on elinikäinen takuu.

TASAINEN SUORITUSKYKY KAIKISSA OLOSUHTEISSA.
Jos haluat käyttää kiikaritähtäintä, jossa on kiinteä suurennus, Leupold
FX™ on oikea valinta kiväärisi päälle lukuisista eri syistä. Voit valita
viidestä eri mallista, joista jokainen on suunniteltu tiettyyn käyttöön ja
metsästystilanteeseen. Jokaisella on Leupoldin elinikäinen takuu.

FX-MALLIT

» FX-II 2,5x28 IER Scout
»1 2 4 1
Leupoldin FX-sarjan suuren ulostulopupillin ansiosta
kiikaritähtäimen valonläpäisy on erinomainen.
FX-3 / VX-3, jossa on Xtended Twilight Lens System
-järjestelmä, mustat linssien reunukset ja naarmuuntumisen estävä DiamondCoat 2 -pinnoite.
FX-II-tähtäimen linssijärjestelmä:
Multicoat 4 -linssijärjestelmä.
Kestävyys legendaarista Leupold-laatua: jokaisen mallin
sopivuus kenttäkäyttöön testataan tarkkaan Leupoldin
tehtaassa.

Täydellisen vesitiivis ja huurtumaton
Leupold kehitti argon-/krypton-kaasuihin
perustuvan tiivistystekniikan, joka estää kiikaritähtäintä huurtumasta äärimmäisissäkin olosuhteissa
(FX-3-mallit).
FX-II-mallit on täytetty typellä.

» FX-II 4x33
»

Sivuttais- ja korkeussäädöt
FX-3-mallissa on 1/4-MOA:n välein varmistavat
säätimet, joita voidaan säätää ilman työkaluja, ja
alkutilaan palautettavat osoittimet.
FX-II-mallissa on 1/4-MOA:n välein varmistavat
kolikolla säädettävät säätimet. Jousella varustettu
kääntölinssijärjestelmä.

1 4

2 1

» FX-II 6x36
»

1 3 4

2 1

HANDGUN-MALLIT
» FX-3 6x42
»

1 3 4 5

» FX-II 4x28

2 1

»

1 1

»

1 1

2 1

3 1

18
» FX-3 12x40 Adj. Obj. Target
»1 2 3 6
» FX / HANDGUN
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» FX-II 2x20
»

1 1

2 1

3 1

» VX-3 2,5-8x32
2 1

3 1

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 LOISTAVASTI MUSTA 3 HOPEA 4 GUN METAL GRAY HIUSRISTIKKO 1 DUPLEX 2 FINE DUPLEX 3 LR DUPLEX 4 WIDE DUPLEX 5 HEAVY DUPLEX 6 LEUPOLD DOT
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Mullistava Quantum Optical System -järjestelmä ja ainutlaatuinen Multicoat 4 -pinnoite vähentää ei-toivottuja heijastuksia ja
parantaa valonläpäisyä jopa 92 prosenttiin.
Kuva on kirkas ja terävä kaikissa olosuhteissa. Erotat enemmän
varjoissa, pensaiden joukossa ja suojassa olevia kohteita.

ULTIMATESLAM-MALLIT

LEUPOLD
ULTIMATESLAM® -KIIKARITÄHTÄIN
NYT VALAISTUKSEN KANSSA
Tässä tuotteessa yhdistyvät joustavuus, tarkkuus ja kestävyys, jota tämän päivän
haulikolta tai suustaladattavalta kivääriltä odotetaan. Kehittyneessä SA.B.R.®
(SAbot Ballistics Reticle) -hiusristikossa on tarkat kompensaatiopisteet 46 metrin välein
275 metriin saakka sekä ruutipellettikohtaiset (2-pellet, 3-pellet) ja kaliiberikohtaiset
(12-gauge ja 20-gauge) asetukset.

FireDot SA.B.R.
Suunniteltu erityisesti metsästykseen haulikoilla
ja suustaladattavilla kivääreillä sisältäen tarkat
kompensaatiopisteet 46 metrin välein 275 metriin
saakka. Kirkas FireDot-keskipiste.
Kuusi valaistusasetusta ja kehittämämme Motion
Sensor Technology (MST) -tekniikka. Valaistus
kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun
tähtäintä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, ja
aktivoituu uudelleen heti liikettä havaitessaan.

OMINAISUUDET
Quantum Optical System.
Ilman työkaluja käsiteltävät
säätimet.
SA.B.R.™-hiusristikko.
Patruunan valintarengas.
Kestävyys legendaarista
Leupold-laatua.
Täydellisen vesitiivis ja
huurtumaton.
Etäisyyden arviointi.
Kiikaritähtäimen suojus
sisältyy hintaan.

SA.B.R.™ on merkittävästi erilainen:
Keskirenkaan ja pyöreiden tähtäyspisteiden koko
vastaa 7,5 senttimetrin kokoista kohdetta tarkoitetun matkan päässä, minkä ansiosta tämä on
tarkin haulikkoon tai suustaladattavaan kivääriin
saatavissa oleva hiusristikko. Muiden valmistajien
hiusristikoissa kohteesta näkyy vähemmän lyhyellä
matkalla ja enemmän pitkällä matkalla, eli ne
toimivat juuri metsästäjien tarpeiden vastaisesti.
SA.B.R.-hiusristikon avulla kohdistat nopeasti
kohteeseen, saat tarkat tähtäyspisteet kaukaa ja
voit luottaa laukaukseesi joka kerralla.
Patruunan valintarengas:
UltimateSlam-kiikaritähtäimessä on etukäteen lasketut asetukset ruutipelleteille
(2-pellet, 3-pellet) ja kaliibereille (12-gauge ja 20-gauge). Säädä haulikon tai
suustaladattavan kiväärin tähtäin käyttämäsi patruunatyypin mukaan ja aloita
metsästys. Asetuksella ei merkitystä, kun suunnittelet kaatoa, mutta kun on aika
ampua, valitse kiikaritähtäimestä patruunakohtainen asetus ja vedä liipaisimesta.
Helppoa, eikö totta?

TÄMÄN SIVUN –TUOTTEET VAIN ERIKOISTILAUKSESTA
» ULTIMATESLAM / SHOTGUN/MUZZLELOADER
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FINISH 1 MATTE MUSTA 2 HOPEA HIUSRISTIKKO

NOPEA LÄHITOIMINTA. Kun metsästät tai
ammut haulikolla tai suustaladattavalla kiväärillä, toiminta
on nopeaa ja tapahtuu lähietäisyydellä. Jokainen
haulikoille ja suustaladattaville kivääreille tarkoitettu
kiikaritähtäimemme on ihanteellinen lähitilanteisiin, joiden
vuoksi tämäntyyppisen ampumaurheilun suosio kasvaa
vuosittain. Optimietäisyydelle esiasetettu parallaksisäätö,
terävä ja kirkas kuva kaikissa olosuhteissa ja legendaarinen
Leupoldin kestävyys ja vesitiiviys tekevät näistä
kiikaritähtäimistä selkeästi parhaan vaihtoehdon.

» 2-7x33
»

1 2 2

» 3-9x40
»

1 2 2

» 3-9x40 FireDot
»1 1

SHOTGUN/MUZZLELOADER

» VX-1 1-4x20
»1 3 4

» VX-1 2-7x33
»1 3 4

OMINAISUUDET
Quantum Optical System.

Kestävyys legendaarista Leupold-laatua.

Ilman työkaluja käsiteltävät säätimet.

Täydellisen vesitiivis ja huurtumaton.

» VX-1 3-9x40
»1 3

Parallaksivapaiksi 70 metrissä.
1 FIREDOT SA.B.R. 2 SA.B.R. 3 HEAVY DUPLEX 4 TURKEY PLEX
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VARSIJOUSIMETSÄSTYKSEN
SUOSIO KASVAA JATKUVASTI.

NOPEA, KESTÄVÄ JA TARKKA –
MYÖS ILMAN PARISTOA.

Crossbones
2-7x33

Prismatic™ 1x14
Hunting

Ei riippuvainen paristoista
Linssiin etsatut hiusristikot ovat sekä valaistuna (näkyvät
punaisena) että ilman valaistusta (näkyvät mustana) tarkkoja
ja selkeitä. Sitä voidaan myös käyttää etäisyyden arvioimiseen
ammuttaessa pitkältä matkalta.
Laaja näkökenttä
Prismatic 1x14mm -kiikaritähtäimen näkökenttä on laajempi
kuin kilpailijoilla, joten kohde löytyy nopeammin.
Uusi Crossbones®-kiikaritähtäin on suunniteltu vastaamaan erityisesti tämän kasvavan lajin erityispiirteisiin. Crossbones-optiikan avain on suurennuksen säädin, joka on kalibroitu suurennuksen
sijaan nopeuden mukaan. Näin voit vaivatta säätää ainutlaatuisen Crossbones Ballistics Reticle
-hiusristikon vastaamaan nuolen ballistista proﬁilia.
Crossbones Ballistic Reticle (CBR) -hiusristikko
Crossbones-kiikaritähtäimessä on ainutlaatuinen CBR-hiusristikko,
joka sopii ihanteellisesti nykyisten varsijousien toimintaan ja
tehoon. Siinä on integroitu nopeuden/suurennuksen valitsin,
joka on säädetty ballistisesti varsijousen suorituskykyyn. Vain
Leupoldilta!

Crossbones-kiikaritähtäimessä on ainutlaatuinen Quantum Optical System -järjestelmämme,
lyijyttömät tarkkuushiotut linssit ja kehittämämme Multicoat 4 -pinnoite. Sen valonläpäisy on
entistä parempi eikä ulkoisessa okulaarissa ole käytännössä lainkaan heijastuksia. Valonläpäisy
on jopa 92 prosenttia ja kuva on kirkas ja terävä. Tämä auttaa erottamaan kohteet pensaista ja
taustasta.
1/4-MOA:n välein
varmistavat, ilman työkaluja
käsiteltävät säätimet

Sivuttais- ja korkeussäädöt
1/2-MOA:n välein varmistava.

Circle Plex -hiusristikko sopii
hyvin myös pitkältä matkalta
ampumiseen.
DCD™ (Double Circle Dot)
valaistu

Circle Plex
valaistu

Ainutlaatuinen tähtäyspisteen säätö
Nopean ja tarkan säätimen avulla säätöjen tekeminen kentällä tai
ampumaradalla on helppoa.
Tarkennettava okulaari
Tarkennettavan okulaarin ansiosta Prismatic 1x14mm
-kiikaritähtäin soveltuu kenen tahansa käyttöön.

CBR

Valaistu Leupold DCD™ -hiusristikko:
Hiusristikon keskipiste vastaa 7,5 senttimetrin
kokoista kohdetta, joka on 90 metrin päässä. Hiusristikon keskiympyrä vastaa 38 senttimetrin kokoista kohdetta, joka on 27 metrin
päässä. Hiusristikko on optimoitu villisian mitoille. Muuttuvan viivan paksuuden ansiosta silmä hakeutuu nopeasti ihannepisteeseen,
jolloin kohteen maaliin hakeminen nopeutuu.

Integroitu jalustajärjestelmä
Sisältää kolme erikorkuista jalustaa, jotka käyvät lähes
kaikentyyppisiin aseisiin.

Prismatic-kiikaritähtäimen valaistuksessa on 8 kirkkaustasoa, joita voidaan
säätää ympäristön valoisuuden mukaan yöasetuksesta päivänvaloon.
Kiikaritähtäintä säädetään painikkeella, joka toimii myös virtapainikkeena.
Asetettu kirkkaustaso tallentuu muistiin, kun virta katkaistaan. Akun
matalan varaustason ilmaisin. Helppo käyttää jopa käsineet kädessä.

Siirrettävä Prismatic™-valaisinmoduuli
Voit valaista hiusristikon punaisella
valolla asentamalla moduulin. Jos
poistat valaisimen,
voit käyttää linssiin etsattua
hiusristikkoa.

Täydellisen vesitiivis ja
huurtumaton.
Täysi elinikäinen takuu

Nopeasti tarkentuva okulaari

20

L_Kat_13_RZ.indd 20

Kestävyys legendaarista
Leupold-laatua.
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KESTÄÄ TESTIEN MUKAAN
JOPA 3 500 G:N ISKUN.
DeltaPoint 1:1
Leupold on patentoinut ensimmäisen sukupolven punapistetähtäimen,
johon jokainen suuri valmistaja on hankkinut lisenssin. Leupoldin
DeltaPoint on seuraavan sukupolven tähtäin, jossa on käytetty
entistä kehittyneempää tekniikkaa erittäin kevyessä ja kestävässä
magnesiumrungossa.
Vaikka DeltaPointin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat,
DeltaPoint on elementissään, kun sitä käytetään haulikon kanssa
tarkkuus- tai kilpa-ammunnassa.
Tarkan ja helppokäyttöisen punapistetähtäimen intuitiivisuuden avulla
jopa aloittelijat onnistuvat. Monikäyttöinen Leupold DeltaPoint toimii
niin käsiaseissa, haulikoissa kuin AR-tyyppisissä aseissa.

Huomiota herättämätön profiili
Matalan profiilin ansiosta DeltaPoint pitää
kohteen tähtäimessä, muttei ole tiellä.

Sivuttais- ja korkeussäädöt
Hiusristikko ei liiku, vaikka ammutaan useita laukauksia tai
vaikka rekyyli on voimakas. Säätöalue on 120-MOA:ta.

Automaattinen kirkkauden tunnistin
DeltaPoint mittaa valaistusolosuhteita jatkuvasti ja säätää
hiusristikon kirkkauden optimaaliseksi. DeltaPoint estää myös
tähtäyspisteen välkkymisen, jotta hiusristikko näkyy tasaisesti
hämärässä.

Naarmuuntumaton
DiamondCoat-linssinpäällysteen ansiosta linssi kestää hankausta
ylivertaisesti. Hankauksen kestävyys ylittää jopa sotilaskäytön
vaatimukset.

Entistä pitempi paristojen kesto
Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee hiusristikon pois
käytöstä tietyn ajan jälkeen, jos tähtäintä ei käytetä. Hiusristikko
voidaan kytkeä pois käytöstä myös DeltaPoint-tähtäimen
mukana toimitettavalla elastomeerisuojalla. DeltaPointtähtäimessä paristojen kesto on kaksinkertainen muihin
valopistetähtäimiin verrattuna.
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26mm

Käytettävä
15mm
21mm

Liikkeentunnistus
Liikkeentunnistin havaitsee pienimmänkin liikkeen ja aktivoi
valaistuksen välittömästi.

Linssijärjestelmä
Asfäärisen linssin ansiosta kuva on uskomattoman kirkas, terävä
ja selkeä.

18mm

Magnesiumrunko
Kevyt, mutta kestävä magnesiumrunko suojaa linssiä nopean
toiminnan aikana. DeltaPoint on myös iskunkestävä, jotta sen
suorituskyky on paras mahdollinen suurikaliiberisia aseita
käytettäessä.
Vesitiiviys
DeltaPoint on täysin vesitiivis ja luotettava kaikissa olosuhteissa.

Asfäärinen DeltaPoint-linssitekniikka
Entistä leveämpi runko ja ainutlaatuinen asfäärinen linssi lisäävät näkökenttää jopa 56 prosenttia ja estävät kuvan tarkkuuden
heikkenemistä linssin reunoilla.

7.5 MOA Delta

3.5 MOA Dot

Hiusristikkovaihtoehdot
Kolmion koko on 7,5 MOA:n hiusristikko, joten tämä vaihtoehto
on ihanteellinen lähellä olevien kohteiden tunnistamiseen ja
tähtäämiseen. Ainutlaatuisessa muodossa yhdistyvät nopeus
ja kolmion kärjessä sijaitseva tarkka tähtäyspiste, jota voidaan
käyttää pitkillä etäisyyksillä. DeltaPointiin voi hankkia myös
tavallisen 3,5 MOA:n pistetähtäimen, joka on monille tuttu,
testattu ja toimiva tähtäyspiste.

Muut tähtäimet jäävät toiseksi
Muiden tähtäinten kapea muoto ja kupera linssi rajoittavat käytettävissä olevaa näkökenttää ja vääristävät kuvaa tähtäimen reunoilla.
Tämä hidastaa tähtäämistä ja tekee siitä epävarmaa.

Kiinnitysvaihtoehdot
DeltaPoint-paketti sisältää 10 kiinnitysadapteria
suosituimpia käsiaseita varten. Valittavissa on myös
poikittaispulttikiinnitys, jota voidaan käyttää Picatinny
Weaver -tyyppisten kiskojen ja jalustojen kanssa. Lukuisat
vaihtoehdot takaavat, että tähtäin sopii haluamaasi
pistooliin, haulikkoon tai AR-tyyppiseen kivääriin.

Dominic Meier (CH)

Jalustaratkaisut
DeltaPoint -sarjaan kuuluu täydellinen jalustajärjestelmä,
joka on yhteensopiva useimpien yleisten käsiaseiden kanssa, mukaan lukien
seuraavat: Beretta® 92, Beretta 90-TWO, Beretta 96, CZ® 75, Glock® 17,
Glock 22, Glock 23, Glock 26, HK® USP, Sig Sauer® P226, Smith & Wesson®
-revolverit, Smith & Wesson® Classic, Smith & Wesson® M&P,
Taurus PT99, 1911 Standard (Colt), Springﬁeld® XD,
Kimber Adjustable ja Kimber® Fixed.
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VUODESTA TOISEEN JA ERI PUOLILLA MAAILMAA Leupold
on säännönmukaisesti voittanut ampumakilpailuissa. Riippumatta siitä,
oletko kansainvälinen huippu vai oman seurasi ampumakilpailuissa, saat
voittamisen edellyttämän edun kiinnittämällä Leupoldin suosikkiaseeseesi.

COMPETITION-MALLIT

COMPETITION

Kierteistetyt linssinsuojat suojaavat kiikaritähtäimen objektiivia
ja okulaaria.

Multicoat 4 -linssijärjestelmä
takaa erinomaisen kirkkauden ja
kontrastin.

» 35x45
»

1 3 4

»

1 3 4

»

1 3 4

1/8-MOA:n tarkkuusammuntatyyppinen säätö, joka on erittäin
tarkka ja iskunkestävä ja joka
pitää tähtäyspisteen vakaana.

Sivulla sijaitsevan tarkennuksen
säädön suoja auttaa pitämään
täydellisen tarkennuksen, kun se
on löytynyt.

Okulaarin säätöväli –2,0 - +1,0.

» 40x45

Sivulla sijaitsevaa parallaksisäätöä
on helppo käyttää kaikissa
ampuma-asennoissa.

22

» 45x45

» COMPETITION / VX-3 / FX-3 / VX-2
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FINISH 1 MATTE MUSTA 2 HOPEA HIUSRISTIKKO 1 FINE DUPLEX 2 LEUPOLD DOT 3 TARGET DOT 4 CROSSHAIR 5 VARMINT HUNTERS
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VX-3-MALLIT
VX-3/FX-3
Quantum Optical System with
Xtended Twilight -tähtäimissä
käytetään erityisesti suunniteltuja
linssien pinnoitteita, jotka parantavat näkyvyyttä hämärässä.
Kaikki VX-3-/FX-3-tähtäinten
linssien ulkopinnat on käsitelty
DiamondCoat 2 -pinnoitteella,
joka parantaa valonläpäisyä ja
antaa ylivertaisen hankauksenkestävyyden.
Mustat linssin reunukset vähentävät heijastuksia ja parantavat
resoluutiota ja kontrastia.
Kaksoisjousella varustetun
kääntölinssijärjestelmän jopa 30
prosenttia aiempaa suurempi
pitovoima vähentää kiikaritähtäimen sisäisen mekanismin
rasitusta.

» 6.5-20x40 EFR Target
»1 1 3

Tähtäimen säätimet: sivuttais- ja
korkeussäätimien pyörimisen
ilmaisin.

» 6.5-20x50 Side Focus Target
»1 1 3 5 2 1 5

30 mm:n runkoputket, joissa on
65-MOA:n sivuttais- ja korkeussäätömahdollisuus.
Sivulla sijaitsevaa parallaksisäätöä
on helppo käyttää kaikissa
ampuma-asennoissa.

» 8.5-25x50 Side Focus Target
»1 1 3 5

1/4-MOA:n välein varmistuvat
säätimet.
Kevyt – paino ainoastaan 410
grammaa (FX-3). Vastaa tiukkoja
painovaatimuksia.
Objektiivi säädettävissä 10
metristä äärettömään.

FX-3-MALLIT

» 25x40 Adj. Obj. Silhouette
»1 2

» 30x40 Adj. Obj. Silhouette
»1 2

» 6x42 Adj. Obj. Competition Hunter
»1 3
VX®-2
VX-2-malleissa on Index
Matched -pinnoite ja mustat
linssien reunat, jotka takaavat
erinomaisen valonläpäisyn (jopa
94 prosenttia) ja -hallinnan.
Malleissa on myös DiamondCoatpinnoite, joka takaa äärimmäisen
hankauksenkestävyyden.

Nopeasti tarkentuva okulaari, jonka
suurennuksen ilmaisinta on helppo
lukea koskettamalla.
Säädettävä objektiivi määrittää
valmiiksi tiettyjen matkojen
parallaksiasetukset.

VX-2-MALLIT

PIENRIISTAN METSÄSTYKSEEN TAI
ILMAKIVÄÄRILLÄ METSÄSTÄVÄLLE TAI
KILPAILEVALLE AMPUJALLE LEUPOLDILLA ON
KAKSI ERINOMAISTA VAIHTOEHTOA, jotka on räätälöity
näiden kiväärien yksilöllisiä ominaisuuksia varten. VX-2 3-9x33mm
Ultralight EFR- ja VX-3 6.5-20x40mm EFR Target -kiikaritähtäimet
eivät ole ainoastaan tarkkoja. Ne on myös suunniteltu ja testeissä
todettu äärimmäisen kestäviksi ja vesitiiviiksi, ja niillä on kaikkien
Leupoldin Golden Ring -tuotteiden tavoin elinikäinen takuu.

Quantum Optical System
VX-2-malleissa on mullistava
Quantum Optical System
-järjestelmä, Index Matched
-pinnoite ja mustat linssien
reunat, jotka takaavat jopa
94 prosentin kokonaisvalonläpäisyn. Malleissa on
myös DiamondCoat-pinnoite,
joka takaa äärimmäisen
hankauksenkestävyyden.
VX-3-kiikaritähtäimessä on
Xtended Twilight -pinnoite.
Taitekertoimen mukaan suunniteltu pinnoite korostaa sinisen
alueen valoa aamu- ja iltahämärässä, jotta kohteen hakeminen on tarkkaa hämärässä.

Naarmuuntumattomat
linssit
Kaikki VX-3:n linssien ulkopinnat on käsitelty DiamondCoat
2 -pinnoitteella, joka parantaa
valonläpäisyä ja antaa ylivertaisen hankauksenkestävyyden.
Äärimmäisen kestävä
Ilmakivääreiden ainutlaatuinen
rekyyli voi olla odottamattoman
kuluttavaa optiikalle.
Kaksoisjousella varustettu

» VX-2 3-9x33 Ultralight EFR
»2 1

» VX-3 6.5-20x40 EFR Target
»1 2 3

kääntölinssijärjestelmä
kolminkertaisella
suurennuksella antaa VX-3:lle
jopa 30 prosenttia aiempaa
suuremman pitovoiman ja
poistaa kiikaritähtäimen
kääntölinssijärjestelmän
hukkaliikkeen ja sisäisen
rasituksen lähes kokonaan
ja takaa näin tähtäimen
elinikäisen käyttöajan.
1/4-MOA:n välein varmistuva
säätö kilpa-ammuntaa varten.
Säädettävät objektiivit.
Vesitiivis ja huurtumaton

» 6-18x40 Adj. Obj. Target
»1 1 3

» AIR RIFLE
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Mustat linssin reunukset
vähentävät heijastuksia
ja tekevät kontrastista
parhaan mahdollisen.

AIR RIFLE-MALLIT

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 LOISTAVASTI MUSTA HIUSRISTIKKO 1 DUPLEX 2 FINE DUPLEX 3 TARGET DOT
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LEUPOLD BALLISTICS
AIMING SYSTEM
Boone and Crockett Big Game -hiusristikossa ja Varmint Hunter’s
-hiusristikossa on käytetty samoja periaatteita, jotka auttavat hiomaan
pitkän matkan ampumataitoja, vaikka ne onkin suunniteltu vastaamaan
suurriistan ja tuhoeläinten metsästäjien tarpeita. Harjoituksen myötä
kummankin käyttämisestä tulee luonnollinen osa ampumista. Toisin
kuin muissa etäisyyden arviointiin käytettävissä hiusristikoissa, näiden
ristikoiden laskelmat ovat uskomattoman yksinkertaisia ja poistavat
arvailun pitkän matkan ammunnasta.

YKSI JÄRJESTELMÄ, YHDEKSÄN YKSILÖLLISTÄ HIUSRISTIKKOA
Leupoldin Ballistics Aiming System sisältää yhdeksän erityistä hiusristikkoa – Boone and Crockett®
Big Game-, Varmint Hunter’s-, LR Duplex-, LRV Duplex-, RBR, Ballistic FireDot-, FireDot Circle (katso
sivu 27)- ja SA.B.R.-hiusristikot. Ne huomioivat tarkan pitkän matkan ammunnan edellyttämät muuttujat.
Ne ovat auttaneet metsästäjiä oppimaan pitkän matkan ampumista niin tehokkaasti, että laajensimme
BAS-vaihtoehtoihin uusia hiusristikoita, jotka sisältävät samoja etuja kuin alkuperäiset hiusristikot.
Olemme myös käyttäneet niitä entistä useammissa kiikaritähtäimissä. Harjoittelemalla Ballistics Aiming
System opettaa, kuinka etäisyys kohteeseen mitataan, mihin hiusristikko asetetaan kyseisellä matkalla
ja kuinka tuulen aiheuttamia poikkeamia voidaan kompensoida. Ballistics Aiming System -järjestelmän
avulla ja harjoittelemalla opit ampumaan kerta toisensa jälkeen laukauksia, joita et olisi edes yrittänyt
aikaisemmin.
Tarkat pitkän matkan laukaukset ovat yksi vaikeimmista metsästystaidoista oppia. Useimmilta
metsästäjiltä ne edellyttävät valtavaa kokemusta, intuitiota ja vähän onnea. Ballistics Aiming System
-järjestelmää käyttävät hiusristikot antavat metsästäjille erittäin hyödylliset työkalut puhtaisiin ja
tehokkaisiin kaatoihin. Harjoittelemalla Ballistics Aiming System -järjestelmällä kaikki metsästäjät voivat
ottaa tieteen avuksi pitkän matkan ampumiseen ja oppia tämän tärkeän taidon.

Jokaisessa hiusristikossa on useita tähtäyspisteitä. Ensimmäistä
tähtäyspistettä, Duplex-hiusristikon risteystä, käytetään 200 yds
yleisimpien patruunoiden kanssa ja 300 yds useiden suoraan lentävien pitkän matkan panosten kanssa.
Boone and Crockett Big Game -hiusristikossa ja Varmint Hunter’s -hiusristikossa on myös kaksi eri
suurennuksen säätörenkaan asetusta, joita ilmaisevat suurennuksen valitsimen suuri ja pieni kolmio.
Näiden avulla voit valita käyttämääsi patruunaan parhaiten sopivat tarkastuskiinnekohdat. Joissakin
tapauksissa pienemmän kolmion asetusta voidaan käyttää, kun panos on hitaampi ja raskaampi, ja
suuremman kolmion asetusta samassa kiväärissä nopeammilla panoksilla. SA.B.R.-hiusristikossa on myös
kompensaatiopisteet ja suurennuksen säädin suustaladattavien kiväärien ja haulikoiden erilaisia patruunaasetuksia varten. LR Duplex- ja LRV Duplex -hiusristikot on suunniteltu käytettäviksi vain suurimmalla
suurennusasetuksella.
Käytettäessä esimerkiksi .30-06:ta, 180 grain teräväkärkistä luotia ja lähtönopeutta 2700 fps valittaisiin
pienemmän kolmion asetus. Jos samassa kiväärissä käytettäisiin 150 grain teräväkärkistä luotia
ja lähtönopeutta 3000 fps, valittaisiin suuremman kolmion asetus. Olemme määrittäneet kolme
patruunaryhmää suuren ja pienen kolmion asetuksille ja tähtäysetäisyyksille 200 ja 300 yds. Nämä ovat
Ryhmä A (suuri kolmio, 200 yds), Ryhmä B (pieni kolmio, 200 yds) ja Ryhmä C (suuri kolmio, 300 yds).
Tarkista tähtäyspisteet ampumalla sille etäisyydelle, jolla hiusristikon tarkastuskiinnekohtien pitäisi toimia.
LR Duplex- ja LRV Duplex -hiusristikkoja käytettäessä hiusristikko voidaan räätälöidä käytetyn panoksen
mukaan muuttamalla suurennusta ja samalla peittävyyttä. Kaikkia yhdeksää hiusristikkoa koskee yksi
neuvo: Harjoittele!

SA.B.R. ON MERKITTÄVÄSTI ERILAINEN
Keskirenkaan ja pyöreiden tähtäyspisteiden koko vastaa 3” kokoista
kohdetta tarkoitetun matkan päässä, minkä ansiosta tämä on
tarkin haulikkoon tai suustaladattavaan kivääriin saatavissa oleva
hiusristikko. Muiden valmistajien hiusristikoissa kohteesta näkyy
vähemmän lyhyellä matkalla ja enemmän pitkällä matkalla, eli ne
toimivat juuri metsästäjien tarpeiden vastaisesti. SA.B.R.-hiusristikon
avulla kohdistat nopeasti kohteeseen ja saat tarkat tähtäyspisteet
kaikilla etäisyyksillä.
SAbot Ballistics Reticle -hiusristikossa on tarkat kompensaatiopisteet
50 yds välein 300 yds saakka, ja se on suunniteltu erityisesti metsästykseen suustaladattavilla kivääreillä
ja hauliaseilla. Ainutlaatuisen suurennuksen säätimen avulla kiikaritähtäin ja panos voidaan synkronoida.
Kiikaritähtäimestä on asetukset ruutipelleteille (2-pellet, 3-pellet) ja kaliiberille (12-gauge ja 20-gauge), joten
riittää, kun valitset panoksen, tähtäät ja ammut.

TÄHTÄYSPISTE 100 yds

300 yds:n osumapiste (+14,13")

150 yds:n osumapiste (–0,05")

250 yds:n osumapiste (+10,08")

200 yds:n osumapiste (–0,26")

200 yds:n osumapiste (+0,74")

250 yds:n osumapiste (–0,43")

150 yds:n osumapiste (+0,33")

300 yds:n osumapiste (–0,87")

TÄHTÄYSPISTE 100 yds
LEUPOLD ULTIMATESLAM
3-9x40mm

TUOTU MERKKI
3-9x40mm

24
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LR DUPLEX®
BOONE AND CROCKETT® BIG GAME -HIUSRISTIKKO

VARMINT HUNTER’S -HIUSRISTIKKO

Leupold teki tiivistä yhteistyötä Boone and Crockett
Clubin® kanssa luodessaan ensimmäistä optista tuotetta,
joka nimettiin seuran mukaan. Harjoituksen myötä tämä
hiusristikko hioo pitkän matkan ampumataitojasi ja antaa
tarkat tähtäyskohdat helposti muistettaville etäisyyksille ja
tuulen aiheuttamille poikkeamille.

Tämä hiusristikkojärjestelmä auttaa osumaan
pieniin kohteisiin pitemmältä matkalta kuin koskaan
aiemmin. Ristikko auttaa määrittämään etäisyyden
kohteeseen ja antaa tarkat tähtäyskohdat helposti
muistettaville etäisyyksille ja tuulen aiheuttamille
poikkeamille. Tähtäyspisteet ovat ohuita viivoja, jotka
eivät peitä pieniä kohteita pitkällä matkalla.

Boone and Crockett Big Game -hiusristikon
ominaisuudet:
Duplex-tähtäyspiste (kohdistettu 200 tai 300 yds),
CPC-tyyliset tarkastuskiinnekohdat 300 ja 400 yds sekä
muita tähtäysominaisuuksia 450 ja 500 yds päässä
oleville kohteille.

LR Duplex auttaa ampumaan toistuvasti tarkkoja ja eettisiä kaukolaukauksia. Sen Duplex-tähtäyspiste on
200 yds kohdistetuille kivääreille, ja siinä on kalibroidut tarkastuskiinnekohdat 300:lle, 400:lle ja 500 yds.

Varmint Hunter’s -hiusristikon
ominaisuudet:
Ohutviivainen German #4 -tyylinen tähtäyspiste
(kohdistettu useimmissa tapauksissa 200 yds)
sekä hiusristikkotyyppiset tarkastuskiinnekohdat,
jotka on kalibroitu 300:ään, 400:een ja 500 yds
useimmille patruunoille.

10 mph:n sivuttaissäädön tarkastuskiinnekohta 300
ja 400 yds CPC-tyylisten tarkastuskiinnekohtien
vasemmassa ja oikeassa päässä.
Perinteinen VX-3:n etäisyyden arviointitoiminto Duplextähtäyspisteen ja alareunan paksun pystypylvään välillä.
Leupold Boone and Crockett
Big Game -hiusristikon suurennuksen säädin

10 ja 20 mph:n sivuttaissäädön
tarkastuskiinnekohta 300:n, 400:n ja 500 yds
hiusristikkotyyppisten tarkastuskiinnekohtien
vasemmassa ja oikeassa päässä
Leupold Varmint Hunter’s
-hiusristikon suurennuksen säädin

10:n, 20:n ja 30 mph:n sivuttaissäädön
tarkastuskiinnekohdat German #4 -tyylisellä
tähtäysviivalla
Preeriakoiran etäisyyden arviointimerkki 500 yds ja
alareunan paksun pystyviivan välissä

Etäisyys
200 yd MOA
200 yd inches
300 yd MOA
300 yd inches
400 yd MOA
400 yd inches
450 yd MOA
450 yd inches
500 yd MOA
500 yd inches
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Suuri

Suurennuksen säätimen arvot
Pieni luodin vajoama

luodin vajoama
—
—
2.19
6.88
4.80
20.11
6.26
29.50
7.82
40.95

—
—
2.74
8.61
6.00
25.13
7.83
36.87
9.78
51.18

10 mph
poikkeama
—
—
2.16
6.79
3.03
12.69
—
—
—
—

Etäisyys
200 yd MOA
200 yd inches
300 yd MOA
300 yd inches
400 yd MOA
400 yd inches
500 yd MOA
500 yd inches

Suuri

LRV DUPLEX®
LRV Duplex suunniteltiin tuhoeläinten metsästäjille. Sen Duplex-tähtäyspiste on 200 yds kohdistetuille
kivääreille, ja siinä on kalibroidut tarkastuskiinnekohdat 300:lle, 400:lle ja 500 yds.

Suurennuksen säätimen arvot
Pieni luodin vajoama

10 mph
20 mph
30 mph
poikkeama poikkeama poikkeama

luodin vajoama
—
—
1.81
5.69
4.13
17.30
7.02

—
—
2.26
7.10
5.16
21.61
8.78

1.77
3.71
2.86
8.98
4.09
17.13
5.49

3.54
7.41
5.72
17.97
8.17
34.22
10.99

5.31
11.12
—
—
—
—
—

36.80

46.00

25.87

51.79

—

Hiusristikko ja mallit
Hiusristikon ominaisuus

LR Duplex
2-7x

LR Duplex
3-9x

LR Duplex
4-12x

LRV Duplex
6-18x

MOA @ MOA @ MOA @ MOA @ MOA @ MOA @ MOA @ MOA @
suuri x pieni x suuri x pieni x suuri x pieni x suuri x pieni x

Ohuiden viivojen leveys (viivan leveys)

0.41

1.08

0.32

0.84

0.24

0.63

0.16

Pylväiden väli (ohut väli)

1.26

3.32

0.97

2.56

0.72

1.90

0.49

1.29

Pylväiden väli (ohut väli)

19.77

52.13

15.24

40.19

11.32

29.85

7.63

20.12

Pisteen halkaisija

1.24

3.27

0.95

2.51

0.71

1.87

—

—

300 jaardin piste/viiva
(halkaisija keskeltä)
400 jaardin piste/viiva
(halkaisija keskeltä)
Keskimmäisen ja alimman pylvään väli
(500 jaardia)

2.19

5.77

2.19

5.77

2.19

5.77

1.81

4.77

4.80

12.66

4.80

12.66

4.80

12.66

4.13

10.89

7.82

20.62

7.82

20.62

7.82

20.62

7.02

18.51

0.42
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HIUSRISTIKKO

YLIVERTAISEN TARKKA JA
JÄRKKYMÄTTÖMÄN VAKAA.

VALAISEMATON

CUSTOM DIAL SYSTEM –
CDS - JÄRJESTELMÄ
1 / DUPLEX

350 m

2 / FINE DUPLEX

3 / HEAVY DUPLEX

4 / WIDE DUPLEX

5 / GERMAN #1

6 / GERMAN #4

7 / POST & DUPLEX

8 / RBR™

9 / CPC

10 / LEUPOLD DOT

11 / TARGET DOT

12 / CROSSHAIR

13 / CROSSBONES

550 m

TOIMITA MEILLE BALLISTISET TIEDOT.
SAAVUTAT YLIVERTAISEN TARKKUUDEN.
VX-3 CDS-mallisissa kiikaritähtäimissä korkeus voidaan säätää nopeasti erilaisten tähtäysetäisyyksien
mukaan käyttämällä CDS – järjestelmää. Se on sovitettu kiväärikohtaisen ballististen tietojen perusteella.
Säätimen muuttaminen on helppoa.
Kokonaan uuden VX-3 –kiikaritähtäimen tarkkuutta parantaa yksinkertainen ja helppokäyttöinen
CDS-järjestelmä. Sen käyttössä ei tarvita työkaluja ja siinä ei ole irroitettavia säätimen suojia.
Jokaisen VX-3 CDS-kiikaritähtäimen mukana toimitetaan mukautettu, ballistisesti sovitettu säädin.
Kiikaritähtäimen saatuasi toimita myyjälle kiväärisi ballistiset tiedot, niin sinulle toimitetaan säädin,
joka on mukautettu kiväärisi kaliiberin ja patruunan mukaan.
Korkeus voidaan säätää nopeasti erilaisten
tähtäysetäisyyksien mukaan.
Säätimiä voidaan vaihtaa nopeasti asetusruuvit
irrottamalla.
Patruunakohtaisesti sovitettavat säätimet
maksimoivat tarkkuuden.
Tarkasti ¼-MOA:n välein varmistavat säätimet.

26
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Säätimissä ei ole irrotettavia suojia.
CDS - järjestelmään on saatavissa yhden
kierroksen pysäyttimet.
Voidaan käyttää kaikkien RXetäisyysmittareiden kanssa, mikä takaa
ylivertaisen tarkkuuden.
Toimitetaan maksutta
CDS-kiikaritähtäinmallien mukana.

CDS on saatavilla kaikkiin
VX-6-malleihin ja tiettyihin VX-3-,
VX-3L-, VX-R- ja VX-2-malleihin.
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VALAISTU
1 / DUPLEX®:
Paksut pylväät näkyvät kasvillisuutta vasten ja hämärässä ja
osoittavat keskelle. Keskittäminen onnistuu hetkessä. Ohut
ristikko himmenee hieman.
VX-3-malleissa käytetään
Duplex-hiusristikkoa myös
etäisyyden arviointiin. Jos
ympäröit hirven, voit lukea
etäisyyden suurennuksen
säätörenkaasta.
2 / FINE DUPLEX:
Ohuemmat viivat ja hiusristikko peittävät kohdetta muita
malleja vähemmän, mikä
helpottaa tarkkoja laukauksia
pieniin kohteisiin.
3 / HEAVY DUPLEX:
Perinteinen hiusristikko on yhä
suosittu yksinkertaisuutensa ja
monipuolisuutensa ansiosta.
4 / WIDE DUPLEX:
Leupold lisäsi Wide Duplex
-hiusristikkoon suuremman
keskialueen, jotta liikkuvankin
kohteen saaminen tähtäimeen
nopeutuisi.
5, 6 /
GERMAN #1, GERMAN#4:
Nämä eurooppalaistyyliset
hiusristikot ovat paksuja ja
helppoja nähdä, erityisesti
kohteen taustan ollessa sekava
tai varjoinen.
7 / POST & DUPLEX
Post & Duplex on monien
metsästäjien suosikki,
sillä siinä yhdistyvät Duplex- ja
German #4 -hiusristikoiden
edut. Hiusristikko vastaa
muuten German #4 -mallia,
mutta pylväät ovat Duplexkokoa. Pylväiden pisteet
johdattavat silmän hiusristikon
keskelle.

8 / RBR™ (RIFLEMAN
BALLISTIC RETICLE™)
RBR-hiusristikossa on tarkat
kompensaatiopisteet 180:n,
275:n, 365:n ja 460 metrin
päässä oleville kohteille. Voit
ampua luottavaisin mielin
ja jatkuvalla tarkkuudella
pitkilläkin matkoilla.

15 / GERMAN #4:
Eurooppalaistyylinen hiusristikko,
jonka keskellä on valaistu piste.
14 / DUPLEX

9 / CPC:
CPC-hiusristikko ohenee
tasaisesti keskikohtaa päin.
Tämän ansiosta silmä löytää
keskikohdan nopeammin
kuin perinteistä ristikkoa
käytettäessä.
10 / LEUPOLD DOT:
Leupoldin ainutlaatuinen hiusristikko, jossa on keskellä niin
kutsutun „kelluvan pisteen“
kaltainen piste. Hiusristikon
oheneva osa helpottaa kuitenkin pisteen löytämistä.
11 / TARGET DOT:
Tämä on tavanomainen
ampujan piste, joka näyttää
„kelluvan“. Tähtäinristikon
viivat ovat hyvin ohuita.

15 / GERMAN#4

24 / FIREDOT PIG PLEX:
Tämä erityisesti
villisianmetsästykseen suunniteltu
järjestelmä nopeuttaa kohteen
löytämistä ja mahdollistaa tarkan
ampumisen.

20 / FIREDOT 4:
Eurooppalaistyylinen hiusristikko,
jossa on erityisen kirkas keskipiste.

25 / FIREDOT
SPECIAL PURPOSE RETICLE:
Taktinen hiusristikko, joka
tarjoaa entistä paremman
tarkkuuden pitkillä etäisyyksillä.
Ominaisuuksiin kuuluu useita
etäisyydenmittausmenetelmiä
sekä kirkas FireDot-keskipiste.

21 / FIREDOT CIRCLE:
Suunniteltu erityisesti nopeasti
liikkuville kohteille.
19 / FIREDOT DUPLEX

20 / FIREDOT 4

17 / DOUBLE CIRCLE DOT:
Valaistu DCD™-hiusristikko vetää
katseen tähtäimen keskiosaan,
jolloin maalin hakeminen on
nopeaa kaikissa olosuhteissa.
21 / FIREDOT CIRCLE

22 / BALLISTIC FIREDOT

22 / BALLISTIC FIREDOT:
Pitkän matkan ammuntaan, kun
kohteen saaminen tähtäimeen
nopeasti on tärkeää.

26 / FIREDOT TMR:
Tarkka Tactical Milling Reticle
-hiusristikko, jossa on kirkas
FireDot-keskipiste. Viivojen
merkit parantavat tarkkuutta
ja viitepisteiden avulla etäisyys
voidaan arvioida metrin
tarkkuudella.

23 / FIREDOT LR DUPLEX:
Suosittu Long Range Duplex
-hiusristikkomme, jossa on kirkas
FireDot-keskipiste. Kalibroidut
kompensaatiopisteet 457 metriin
saakka.

VX-R Ballistic FireDot -hiusristikon peittävyys
16 / CIRCLE PLEX

Kiikaritähtäimen malli
Suurennusasetus
Ympyrän halkaisija

23 / FIREDOT LR DUPLEX

24 / FIREDOT PIG PLEX

Ympyrän
viivan leveys
Piste
300 yard vajoama
400 yard vajoama

17 / DOUBLE CIRCLE DOT

500 yard vajoama

25 / FIREDOT SPECIAL
PURPOSE RETICLE

26 / FIREDOT TMR

Lisätietoja on sivulla 12.

18 / CIRCLE DOT
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16 / CIRCLE PLEX:
Circle Dot -hiusristikon nopea
kohteen haku yhdistettynä pystyja vaakasuoriin viivoihin, jotka
ilmaisevat kiväärin kallistumisen.
Mahdollistaa myös luodin
lentoradan kompensoinnin viivan
yläpään avulla.

18 / CIRCLE DOT:
Valaistu Circle Dot -hiusristikko
on suunniteltu nopeaa maalin
hakemista varten jokaisessa ympäristössä, ja sen avulla voidaan myös
määrittää etäisyys.

12 / CROSSHAIR:
Perinteinen hiusristikko tai
„crosshair“ on yhä suosittu
yksinkertaisuutensa takia.
13 / CROSSBONES
BALLISTIC RETICLE (CBR)
Crossbones-kiikaritähtäimessä
on ainutlaatuinen CBRhiusristikko, joka sopii
ihanteellisesti nykyisten
varsijousien toimintaan ja
tehoon. CBR on Leupoldin
ainutlaatuinen kiikaritähtäin,
jossa on integroitu nopeuden/
suurennuksen valitsin. Se
on säädetty ballistisesti
vastaamaan varsijoustasi.

19 / FIREDOT DUPLEX:
Legendaarinen Leupoldin Duplexhiusristikko, jossa on erityisen
kirkas keskipiste.

14 / DUPLEX:
Duplex-hiusristikko, jonka keskellä
on valaistu tähtäinristikko.

Inches / cm
MOA
Inches / cm
MOA
Inches / cm
MOA
MOA
Inches
MOA
Inches
MOA
Inches

1.25-4
1.25 4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2-7
2

3-9
7

3

4-12
9

4

12

11.5 / 31.9 4.6 / 12.8 11.5 / 31.9 4.6 / 12.8 11.5 / 31.9 4.6 / 12.8
11.0
4.4
11.0
4.4
11.0
4.4
1.2 / 3.3 0.5 / 1.4 0.9 / 2.5 0.4 / 1.1 0.7 / 1.9 0.3 / 0.8
1.1
0.4
0.9
0.3
0.7
0.3
2.5 / 6.9 1.0 / 2.8 2.5 / 6.9 1.0 / 2.8 2.5 / 6.9 1.0 / 2.8
2.5
1.0
2.5
1.0
2.5
1.0
5.77
2.19
5.77
2.19
5.77
2.19
–
6.90
–
6.90
–
6.90
12.66
4.80
12.66
4.80
12.66
4.80
–
20.10
–
20.10
–
20.10
20.62
7.82
20.62
7.82
20.62
7.82
–
41.00
–
41.00
–
41.00

Crossbones Ballistic Reticle (CBR)
Ballistiset Merkinnät
MOA 10 yd (in) 20 yd (in) 30 yd (in) 30 m (in) 40 yd (in) 50 yd (in) 100 yd (in)
Ohuiden viivojen paksuus, ulompi ympyrä 3
0.3
0.6
0.9
1.0
1.2
1.5
3.1
Ohuiden viivojen paksuus, sisäympyrä
6
0.6
1.2
1.8
2.0
2.4
3.1
6.1
Keskipiste
3
0.3
0.6
0.9
1.0
1.3
1.6
3.1
Sisäympyrän halkaisija
44
4.6
9.2
13.7
15.0
18.3
22.9
45.8
Ulkoympyrän halkaisija
138
14.5
29.0
43.5
47.6
58.0
72.5
145.0
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MARK 8
CQBSS 1,1-8x24
» MARK 8 CQBSS 1,1-8x24 M5B1
»1 1 2 3 1
International Traffic in Arms Regulations

MIKSI UHRATA TARKKUUS
NÄKÖKENTÄN JA KOHTEEN
NOPEAN HAKEMISEN VUOKSI?
Leupold Mark 8 CQBSS sisältää kaikki nämä ominaisuudet.
Siinä on 1,1–8-kertainen suurennusalue, valaistu ensimmäisessä polttotasossa.
Automaattisesti lukittuvat pinch and turn -säätimet pitävät
kohteen tähtäimessä totuuden hetkellä.

1

1

1

1

3

3

5

5

7

7

9

9

11

11

13

13
15

15
17

17

19

19

21

Mil Dot

TAISTELUKENTILLE SUUNNITELTU.
PITKIIN ETÄISYYKSIIN SOPIVA.
Fakta: Yhdysvaltain armeijalla on tällä hetkellä käytössään
enemmän pitkän matkan taktisia Leupold-kiikaritähtäimiä kuin mitään muita
kiikaritähtäimiä. Tämä on meille sekä kunnia että vastuu, johon emme suhtaudu kevyesti.
Olipa kyse taistelu- tai kilpakentästä, Leupold on ylpeä saadessaan olla mukana.

28
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1,1–8-kertainen suurennus
Ihanteellinen sekä lähitaisteluun että
useiden satojen metrien matkoille.
Pienellä suurennuskertoimella voit
ampua molemmat silmät auki,
mikä on tärkeää, jos kohde on
vaarallinen tai liikkuu nopeasti. Suuri
suurennuskerroin ja näkökenttä
auttavat hakemaan kaukana olevat
kohteet nopeasti tähtäimeen. Tehon ja
tarkkuuden täydellinen yhdistelmä.
Kehittynyt linssijärjestelmä
Index Matched Lens System -järjestelmä ja DiamondCoat 2 -pinnoite
parantavat valonläpäisyä ja antavat
linssille ylivertaisen suojan hankausta
vastaan.

21

H27D
BDC -säädin
Tee osumista ensimmäisellä
laukauksella todellisuutta. Nopeasti
säätyvä BDC-rengas sopeutuu
vaivattomasti erilaisiin kuormiin.
10 MIL-yksikön säätö
kierrosta kohti
Ensimmäisen kierron säädöt on helppo
lisätä toiseen kiertoon, jotta olet
tarkalleen perillä säädöistä.
34 mm:n runkoputki
Koe ylivertaiset sivuttais- ja
korkeussäätimet.

M-MTR™

International Traffic in Arms Regulations

Valaistu ensimmäisessä
polttotasossa oleva
hiusristikko
Tarkka kaikkia suurennusasetuksia
käytettäessä. Lisäksi siihen on
yhdistetty, jotta saavutetaan paras
mahdollinen tarkkuuden ja kohteen
löytämisen yhdistelmä.
Kiinnitysvaihtoehdot
Mark 8 CQBSS voidaan kiinnittää
käytännössä mihin tahansa Picatinnykiskoon Leupoldin Integral Mounting
System (IMS) -kiinnitysjärjestelmien
avulla. Lisätietoja on sivulla 56.

M5B1 Automaattisesti
lukittuvat Pinch and Turn
-säätimet
Leupoldin ainutlaatuinen keksintö.
Ainoa lukittuva säädin, jonka lukitus
aukeaa, kun alat säätää niitä. Säätimien
lukitusta ei tarvitse enää erikseen
avata. Voit käyttää sivuttais- ja
korkeussäätimiä rauhassa ilman, että
säädöt muuttuvat vahingossa kentällä.
Säädinten väli on 0,10 Mil-yksikköä, ja
säädinten liikkeen voi tuntea ja kuulla.
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MARK 8
3,5-25x56

TEHOKAS. JOUSTAVA. SUORITUSKYKYINEN.
Näin kuvaisimme uutta Mark 8 -kiikaritähtäintä. Siinä on valtava näkökenttä pienellä
suurennuskertoimella ja erinomainen kohteen erottelukyky
suurilla suurennuskertoimilla. 56 mm:n objektiivin
ansiosta ampujalla on entistä enemmän
liikkumavaraa tähtäimen takana,
ja ensimmäisessä polttotasossa
oleva hiusristikko takaa tarkan
etäisyyden mittauksen kaikilla
suurennuskertoimilla.

Xtended Twilight -pinnoitteet
Uraa uurtavat Xtended Twilight
-pinnoitteet vievät valonhallinnan
uudelle tasolle. Sovittamalla linssien
pinnoitteet hyvin tarkasti lasin
taitekerrointen mukaisiksi saimme
aikaan parhaan mahdollisen sinivioletin spektrin valon läpäisyn
(ihanteellinen aamu- ja iltahämärässä).
Leupoldin suorituskyky hämärässä
on kentällä lyömätön. Kohde erottuu
taustasta entistä paremmin ja optinen
kuva on kirkas ja terävä.

» MARK 8

Monipuolinen suurennus
Ylivertainen 8-kertainen suurennusalue
mahdollistaa kohteen nopean löytämisen
pienillä suurennuskertoimilla ja kohteen
tarkan tunnistamisen ja tarkkuuden
erittäin pitkillä etäisyyksillä. Tehon ja
tarkkuuden ihanteellinen yhdistelmä.
Ensimmäisessä polttotasossa
oleva hiusristikko
Mahdollistaa etäisyyden
tarkan mittaamisen kaikilla
suurennusasetuksilla.

Automaattisesti lukittuvat M5B2
Pinch and Turn -säätimet
Leupoldin ainutlaatuinen keksintö. Ainoa
lukittuva säädin, jonka lukitus aukeaa,
kun alat säätää niitä kosketustoimisella
säätömittarilla. Voit käyttää sivuttais- ja
korkeussäätimiä rauhassa ilman, että
säädöt muuttuvat vahingossa kentällä
(1/10-MIL-yksikön välein, 20 MIL-yksikön
säätövara / yhteensä 2 kierrosta).

35 mm:n runkoputki
Koe ylivertaiset sivuttais- ja
korkeussäätimet.

» MARK 8 3,5-25x56 M5B2
»1 1 4 2
International Traffic in Arms Regulations

Seitsemänvaiheinen valaistuksen
hallinta
Erittäin yksityiskohtainen hiusristikon kuvio ja
seitsemän hiusristikon kirkkausasetusta sekä
valaistuksen pois käytöstä kytkevä asento
kaikkien asetusten välissä. Saatavilla Mil Dotja Horus™ H58 -hiusristikoilla.

Mil Dot

H58

FINISH 1 MATTE MUSTA HIUSRISTIKKO 1 MIL DOT 2 M-TMR 3 H-27D 4 H-58 LUKITTUVAT 1 M5B1 2 M5B2
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MARK 6

PIENI, KEVYT, NOPEA – MARK 6 MÄÄRITTÄÄ MONIPUOLISUUDEN.
Leupold® Mark 6™ -kiikaritähtäimessä on uskomattoman pienessä ja tehokkaassa paketissa
kaikki ominaisuudet, joita sotilaskäyttö, poliisi tai kilpa-ampujat tarvitsevat.
Mark 6:n tehokas 6-kertainen suurennusalue antaa uskomattoman näkökentän.
Se mahdollistaa kohteen saamisen tähtäimeen nopeasti pienellä
suurennuksella ja takaa osumatarkkuuden pitkillä matkoilla
suuria suurennuskertoimia käyttämällä.

1-6x20
3-18x44

MARK 6-MALLIT

» 1-6x20 M6C1 Illuminated
»1 1 2 7 1

» 3-18x44 M5B2
»

1 2 3 4 5 6 2

» 3-18x44 M5C2 Illuminated
»1 6 3

0.5 MOA
(50 meter Zero)

7.5 MOA

MARK 6 1-6X20 – OMINAISUUDET
Leupoldin legendaarinen Xtended Twilight Lens
System -järjestelmä.

2/10-MIL-yksikön säädinten väli ja ennätyksellinen
11 MIL-yksikön korkeussäätö yhdellä kierroksella.

MARK 6 3-18X44 – OMINAISUUDET

Nopeasti säätyvät BDC (luodin lentoradan korjaus)
-renkaat

Kokonaissäätövara yli 37 MIL-yksikköä.

Leupoldin legendaarinen Xtended Twilight Lens
System -järjestelmä.

DiamondCoat2™-hankauksenkestävyys.

Kestävä 34 mm:n runkoputki.

DiamondCoat2™-hankauksenkestävyys.

Täysin vesitiivis ja huurtumaton.

Lukittava, nopeasti tarkentuva okulaari.

Valaistut, päivän valossa näkyvät ja
pimeänäkölaitteiden kanssa yhteensopivat
ensimmäisessä polttotasossa olevat hiusristikot.

Lukittava, nopeasti tarkentuva okulaari.

Valaistut, päivän valossa näkyvät ja
pimeänäkölaitteiden kanssa yhteensopivat
ensimmäisessä polttotasossa
olevat hiusristikot.

4

300m (1.33 mi
l)

3
2

Kestävä 34 mm:n runkoputki.

1

10

Suuri silmäetäisyys, laaja näkökenttä.
Lukittavat, matalat M6C1 Zerolock™
-sivuttaissäätimet ja -korkeussäätimet.

5,56- ja 7,62-kaliiberisille aseille kehitetyssä CMRW-hiusristikoissa yhdistyy nopeus ja pitkän matkan
tarkkuus äärimmäisellä tavalla.
Täysin vesitiivis ja huurtumaton.

30

Suuri silmäetäisyys, laaja näkökenttä.
Automaattisesti lukittuvat M5B2 Pinch and Turn
-säätimet, korkeuden säätö 1/10-MIL-yksikön välein.

5.0 MOA

5

8

6

4

22

4

8

6

4

20

10
2.43 mil

5
Rapid ranging feature
measures 12” at the
corresponding distance

5.09 mil
6.69 mil

7

8.51 mil

8

10.61mil

9

13.01mil

10

15.78mil

11

Korkeussäädin, jossa on kahden kierroksen
pysäytyskohta, ja kosketustoiminen säätöjen ilmaisin
mahdollistavat 20 MIL-yksikön säätövaran (10 MILyksikköä/kierros).

20

10

20

3.67 mil
6

12”

10

20

12

18.93mil

7.62 NATO/.308 Winchester
- 175 gr.
- 2575 fps
- 50 meter Zero

Kokonaissäätövara yli 28 MIL-yksikköä.
CMR-W 7,62
» MARK 6
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FINISH 1 MATTE MUSTA HIUSRISTIKKO 1 5,56 CMR-W 2 7,62 CMR-W 3 TMR 4 H-58 5 MIL DOT 6 TREMOR 2 7 TMR-D LUKITTUVAT 1 M6C1 2 M5B2 3 M5C2
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MARK AR

MARK AR-MALLIT

MOD 1

» 1,5-4x20 P5 Illuminated » Non-Illuminated
»1 5 1 »1 2 1

HAASTAVIMPIIN TILANTEISIIN JA VAATIVIMMILLE AMPUJILLE
SOVELTUU LEUPOLD MARK AR® MOD 1.
Tämä uusi taktinen optinen laite puristaa kaiken mahdollisen tarkkuuden
irti MSR/AR- tai pulttilukkokivääristä ja parantaa
onnistumismahdollisuuksia valinnaisen,
päivän valossa näkyvän vihreän
FireDot-valaistuksen avulla.

Uusi Leupold Mark AR Mod 1 on täydellinen valinta
MSR/AR-tyylisille aseille, kuten Armalite® AR-15
(5,56 mm). ”Uusi” klassinen yhdistelmä tarkkuutta ja
luotettavaa tulivoimaa.

» 3-9x40 P5 Illuminated » Non-Illuminated
»1 4 1 »1 1 2 1

» 4-12x40 Adj. Obj. P5
»1 1 3 1

» 6-18x40 Adj. Obj. P5
»1 1 3 1

Valaistu, vihreä FireDot Special Purpose Reticle- tai
Firedot TMR® -hiusristikko
Mark AR Mod 1:n ominaisuuksiin kuuluu erityinen päivän
valossa näkyvä, valaistu vihreä FireDot-hiusristikko sekä
kuusi valittavissa olevaa voimakkuusasetusta. Sisältää myös
kehittämämme liikkeentunnistimen, joka kytkee valaistuksen
automaattisesti pois päältä, kun tähtäintä ei ole käytetty viiteen
minuuttiin, ja aktivoi sen uudelleen heti liikettä havaitessaan.

Green FireDot® TMR®

» MARK AR MOD 1
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Green FireDot®
Special Purpose Reticle

1,5–4x20 mm mallissa on FireDot Special Purpose Reticle
-hiusristikko. 3–9x40 mm mallissa on FireDot Tactical Milling
Reticle® (TMR) -hiusristikko. Lisätietoja on sivulla 27.

Kehittyneet pinnoitteet
Estääksemme valoa heijastumasta linssien pinnoista kehitimme
ainutlaatuisen Multicoat 4 -pinnoitteen. Kehittämämme pinnoite
suuntaa enemmän valoa silmään ja minimoi ulkoisen okulaarin
heijastukset. Hyödynnämme käytettävissä olevan valon
parhaalla mahdollisella tavalla, jotta laukauksesi onnistuu.
Nopeasti tarkentuva okulaari
Auttaa kohteen nopeassa löytymisessä kentällä optimaalisen
diopterisäädön ansiosta.
0,1 MIL-yksikön säätö
Säädinten liikkeen voi tuntea ja kuulla, ja ne tarjoavat tarkat
sivuttais- ja korkeussäädöt.

Toisen sukupolven vesitiiviys
Hyödyntää ainutlaatuista argon/kryptonkaasujen sekoitusta, joka
vastustaa lämpöshokkeja ja vähentää kaasujen diffusoitumista
ajan mittaan. Täydellinen vesitiiviys on taattu.
Suurennuksen säädin
Suuressa säätimessä on suurennuksenilmaisin, josta voidaan
helposti todeta suurennus koskettamalla ja jonka suuri pyällys
takaa hyvän otteen kaikissa olosuhteissa.

Mark AR® MOD 1 P5 -säädin
Kaikissa Mark AR MOD 1 -kiikaritähtäimissä on 0,1 MIL-yksikön
P5 -säätimet sekä BDC-korkeussäädin .223:lle.

Yhden tuuman runkoputki
Erittäin kestävä runko, joka on työstetty yhdestä kappaleesta
6061-T6-lentokonealumiinia.

FINISH 1 MATTE MUSTA HIUSRISTIKKO 1 MIL DOT 2 DUPLEX 3 FINE DUPLEX 4 FIREDOT TMR 5 FIREDOT SPR LUKITTUVAT 1 P5
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MARK 4
MR/T
LR/T
ER/T

Valaistu
Mil Dot

A: Push Button

B: Pinch and Turn

M5A1
M1 / M5

M2

M2 Tall

M3
Säätöväli:

BDC

Mark 4

Mark 6

Mark 8

M1

1/4 MOA

1/4 MOA

–

–

M2 / M2 Tall

1/2 MOA

1/2 MOA

–

–

M3

1 MOA

1/2 MOA

–

–

M5A2

0,1 Mil

0,1 Mil

–

–

M5B1

0,1 Mil

0,1 Mil

–

M5B2

0,1 Mil

0,1 Mil

–

M6C1

0,2 Mil

0,2 Mil

–

1 cm @ 100 m = 0,1 Mil

–

–

1 = 1/4 MOA
2 = 1/2 MOA
3 = 1 MOA
5 = 0,1 Mil
6 = 0,2 Mil

Valaistu
CM-R2

VALAISTU
HIUSRISTIKKO
Uusi kolmannen sukupolven valaistus sopii
erinomaisesti taktisiin kaukoputkiimme.
Kahdeksan kirkkaustasoa takaa, että valaistus
sopii ympäristön valaistusolosuhteisiin. Kaksi tiloista sopii
pimeänäkölaitteisiin. Jokaisen valaistustason välissä on
kohta, jossa valaistus kytkeytyy pois käytöstä, jotta voit
kytkeä sen helposti pois ja ottaa uudelleen käyttöön saman
valaistusasetuksen kuin aiemmin. Enää ei siis tarvitse kiertää
läpi kaikkia asetuksia, jos haluat palata aiemmin käytettyyn
asetukseen. Valaistuasteikon päässä on myös pysäytin, jonka
avulla voit varmistaa, ettei hiusristikko ole käytössä.

Säädön lukitustapa:
A = Push Button
B = Pinch and Turn
C = Zero Lock

Horus™-hiusristikko
Tietyt Mark 4 -mallit ovat
saatavilla suositulla Horus™hiusristikolla, jonka on
kehittänyt Horus Vision. Horushiusristikon avulla ampuja voi
pitkällä matkalla tehdä säätöjä
tähtäimeen muuttamatta
sivuttais- ja korkeussäätöjä.
Lisätietoja tästä taisteluissa
testatusta järjestelmästä on
sivulla 37,

Valaistu
SPR

Valaistu CM-R2™-hiusristikko
CM-R2-hiusristikossa yhdistyvät mahdollisuus mitata
etäisyys ja hakea kohde nopeasti tähtäimeen, minkä
ansiosta CM-R2 on tarpeeksi joustava nykyaikaiseen
taistelukäyttöön
tai asekoulutukseen.

TAKTISTEN SÄÄTÖJEN
SELITYKSET
Esimerkki: M5A1

C: Zero Lock

Valaistu
TMR

MARK 4
Jalusta

MARK 4
MID RANGE/
TACTICAL (MR/T)
®

Silmänetäisyys – optimoitu suurelle valikoimalle taktisia
tuliaseita.
DiamondCoat 2 -pinnoitteen ansiosta linssien
hankauksenkestävyys on valikoimamme paras – se ylittää jopa
sotilaskäytön vaatimukset. DiamondCoat 2 takaa ylivertaisen
kestävyyden ja parantaa samalla valonläpäisyä lisäten
kirkkautta, terävyyttä ja kontrastia.
Ilman työkaluja säädettävät sivuttais- ja korkeussäätimet.

–

Kierrosten lukumäärä:
1 = 1 kierros
2 = 2 kierrosta

Valaistut hiusristikot – voit valita Illuminated TMR™-, Mil Dot tai Special Purpose- hiusristikon.
Index Matched Lens System -järjestelmä.
30 mm:n runkoputki, joka mahdollistaa ampumisen jopa
915 metrin päässä oleviin kohteisiin ilman kompensoimista.
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L_Kat_13_RZ.indd 32

Luodin lentoradan korjaus – M2- ja M3-säätimissä on
merkinnät luodin lentoradan korjausta varten.
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MR/T-MALLIT

LR/T-MALLIT

» 1.5-5x20
»1 3

1 1 1 3

» 10x40 » 16x40
»1 1 1

» 4.5-14x50 Illuminated » Non-Illuminated
»1 1 2 1 »1 1 2 6 1

» 3.5-10x40 Front Focal
»1 1 2 1 3 4

» 6.5-20x50 Illuminated » Non-Illuminated
»1 1 2 1 »1 1 2 1

» 3.5-10x40 Illuminated » Non-Illuminated
2 2 2 » 1 1 2 1 3

» 8.5-25x50 Illuminated » Non-Illuminated
»1 1 2 1 4 »1 1 2 1

»

» 1.5-5x20 M2 Illuminated
»1 3 4 5 2

» 2.5-8x36 M1 Illuminated » Non-Illuminated
»1 1 2 1 »1 2 1

»

1 1 2 1 3

» 2.5-8x36 M2 Illuminated » Non-Illuminated
»1 1 2 2 »1 2 2

MARK 4
LONG RANGE/
TACTICAL (LR/T)
®

Ilman työkaluja säädettävät sivuttais- ja korkeussäätimet:
M1, M2 ja M3.

» 4.5-14x40 Target
»1 1 6 6

MARK 4
EXTENDED RANGE/
TACTICAL (ER/T)
®

Saatavilla on täysin valaistut TMR™- ja Mil Dot -hiusristikot.

Leupoldin uusi Mark 4 8.5-25x50mm Extended Range/Tactical
(ER/T™) -kiikaritähtäimellä, jossa hiusristikko on ensimmäisessä
polttotasossa, voidaan saavuttaa jopa 2 000 metrin päässä oleva
kohde.

Index Matched Lens System -järjestelmä.

Leupoldin Mil Dot- tai TMR-hiusristikot.

30 mm:n runkoputket.

Xtended Twilight Lens System -järjestelmä.

Runkoputket on valssattu yhdestä kappaleesta 6061-T6-lentokonealumiinia.

Sivulla sijaitseva parallaksisäätö ja M1/M5-säätimet.

Front Focal -mallit: kun suurennusta lisätään, hiusristikko suurenee
myös, joten voit arvioida etäisyyden kaikilla suurennuksilla.

ER/T-MALLIT

» 4.5-14x50 Front Focal
»

1 1 2 1

1 2 3

1 1 2 7 4

» 6.5-20x50 Front Focal
»

1 1 2 1

1 1 2 7 8 9 4

»

1 2 7 9 5

» 8.5-25x50 Front Focal
»1 1 2 8 4

1 1 2 1

Saranalliset
linssinsuojukset
Vakiona kaikissa Leupold Mark
4 -kiikaritähtäimissä.

» 6.5-20x50 M5A2 Front Focal
»1 2 7 9 5

YHDYSVALTOJEN ARMEIJAN
UUSIMMAN M24E1-TARKKUUSKIVÄÄRIN ENSISIJAINEN PÄIVÄTÄHTÄIN.
Uusi Mark 4 ER/T M5 Locking Adjustment -kiikaritähtäin vie
ER/T-kiikaritähtäinten taistelussa testatun pitkän matkan
tarkkuuden entistä pidemmälle. Kiikaritähtäin on saatavissa
6,5–20x50 mm:n versiona Horus H27- ja H58-hiusristikoilla.
Tässä ER/T-kiikaritähtäimessä on automaattisesti lukittuva
korkeussäädin, joka takaa säätöjen säilymisen, 34 mm:n runko
parhaiden mahdollisten korkeus- ja sivuttaissäätöjen takaamiseksi
ja 0,1 MIL-yksikön säädöt nopeita ja intuitiivisia korjauksia varten.
Suunnitellut, valmistanut ja koonnut Leupold, maailman johtava
tarkkuusoptiikan valmistaja.

Automaattisesti lukittuva korkeussäädin
Lopeta korkeussäätöjen arvailu automaattisesti lukittuvalla järjestelmällä,
jossa on kosketustoiminen säätöjen ilmaisin ja korkeussäädön pysäytyskohta,
joka estää vajaiden säätöjen tekemisen stressitilanteissa. Vapauta lukko
painamalla painiketta ja tee säädöt nopeasti. Lukitse vapauttamalla painike.

Mark 4 ER/T
6.5-20x50 M5A2
Front Focal
International Traffic in Arms Regulations

Kestävä ja vesitiivis
Yhdysvaltojen armeijan ensisijainen päivällä käytettävä kiikaritähtäin.
Ylivertainen tarkkuus koko näkökentän alueella ja erinomainen
suorituskyky hämärässä.
Säätimet voidaan palauttaa alkutilaan kohdistuksen jälkeen.
» MARK 4

FINISH 1 MATTE MUSTA 2 DARK EARTH HIUSRISTIKKO 1 MIL DOT 2 TMR 3 SPR 4 CM-R 2 5 300 BLACKOUT 6 DUPLEX 7 H-27 8 H-37 9 H-58 LUKITTUVAT 1 M1 2 M2 3 M3 4 M5 5 M5A2 6 TARGET
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MARK 4®

MARK 4®

MARK 4®

CQ/T 1-3x14

PRISMATIC™ 1x14 TACTICAL

HAMR™ 4x24

International Traffic in Arms Regulations

(Kuvassa myös valinnainen DeltaPoint)

Circle Dot CQT
valaistu

CM-R2
valaistu

AA-paristo
Yleinen, helposti vaihdettavissa ilman työkaluja,
käyttöaika yli 600 tuntia, kun käytössä ovat
keskiasetukset.

Circle Dot CQT
valaisematon

CM-R2
valaisematon

Ei-suurentava, valaistu tähtäin äärimmäisiä
lähitilanteita varten.
2-kertainen ja 3-kertainen asetus
keskimatkan kohteita varten.
Asteittaiset,1/2-MOA:n välein
varmistavat säätimet.

Circle Plex
Prismatic
valaistu

Laajempi näkökenttä kuin kilpailevissa
punapistetähtäimissä.
Vastaa kaikkia sotilaskäytön vesitiiviydelle ja
kestävyydelle asettamia vaatimuksia.

Leupoldin Circle Dot -hiusristikko etäisyyden
arviointia varten.

Saranalliset linssinsuojukset
Linssien ulkopinnat on käsitelty DiamondCoat 2 -pinnoitteella, jonka ansiosta linssin
valonläpäisy ja hankauksenkestävyys
ylittävät sotilaskäytön vaatimukset.

CM-R2
valaistu

Xtended Twilight Lens System -järjestelmä käyttää
aallonpituuskohtaisia linssien pinnoitteita, jotka
on optimoitu läpäisemään hämärissä olosuhteissa
esiintyviä valon aallonpituuksia.
Tähtäimen mukana toimitettu Flat-Top/Picatinnyjalusta on yhteensopiva kaikkien kiskokiinnitysjärjestelmien kanssa. Tämä on yksi esimerkki Mark 4
HAMR:n uskomattomasta monipuolisuudesta.

Tarkennettavan okulaarin ansiosta 1x14mm
Tactical Prismatic -kiikaritähtäin soveltuu
kenen tahansa käyttöön.
Integroitu alustajärjestelmä, jonka ansiosta
kiikaritähtäin sopii kaikentyyppisiin aseisiin.

Integroidut MIL-STD-1913 -kiskon
poikittaispultit.
Voit helposti kiinnittää CQ/T:hen erilaisia
lisävarusteita.

Linssiin etsattu Circle Plex -hiusristikko on
sekä valaistuna että ilman valaistusta tarkka
ja selkeä, ja sitä voidaan käyttää etäisyyden
arvioimiseen.

1/2-MOA:n välein varmistavat säädöt, joita
on helppo vaihtaa.

Saranallinen linssinsuojus

Yksitoista hiusristikon valaistusasetusta.
Yhteensopiva yötähtäimen kanssa.

Circle Plex
Prismatic
valaisematon

CM-R2
valaisematon

CM-R2-hiusristikossa yhdistyvät Leupoldin Special
Purpose Reticle (SPR®) -hiusristikon etäisyyden mittausominaisuudet Leupoldin Circle Dot -hiusristikon
nopeaan kohteen hakuun. Tämän ansiosta CM-R2 on
tarpeeksi joustava nykyaikaiseen taistelukäyttöön tai
asekoulutukseen.
Erittäin nopeasti tarkentuvan okulaarin säätö
ääriasennosta toiseen vaatii ainoastaan 1,5 kierrosta,
joten sen avulla voit säätää tähtäimen silmälle
sopivaksi hetkessä.

Leupold DeltaPoint -punapistetähtäimen liittäminen
lisää Mark 4 HAMR -kiikaritähtäimen monipuolisuutta
entisestään nopeuttamalla kohteen löytämistä. Voit
siirtyä nopeasti lähitilanteesta pitkälle etäisyydelle
siirtämällä katseen DeltaPointista HAMR:ään. Kun
DeltaPoint ei ole kiinni, tähtäimeen liitetty suojus
suojaa tähtäintä.
Lisätietoja DeltaPointista on sivulla 21.

Mark 4® CQ/T® A.R.M.S.® -vipukiinnitys.
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FIREDOT TACTICAL
MILLING RETICLE
Perustuu perinteiseen Mil Dot
-hiusristikkoon. Hiusristikon pysty- ja
vaakaviivoissa on erikokoisia merkkejä
eripituisilla väleillä, mikä helpottaa
etäisyyden arviointia ja parantaa
tarkkuutta. Valaistu, päivän valossa
näkyvä FireDot auttaa kohteen
hakemisessa ja parantaa tarkkuutta.

VX-R Patrol ja valaistu FireDot-hiusristikko, Index Matched
-pinnoite, joka takaa uskomattoman kirkkaan ja terävän
kuvan, ja kuituoptiikkaa käyttävä valaistus, jolla kohde
löytyy välittömästi.

FireDot™ Tactical Milling Reticle® (TMR®)

FIREDOT SPECIAL
PURPOSE RETICLE
Hyödyllinen, kun tarvitaan tarkkuutta
ja kohde on kauempana kuin mihin
muiden hiusristikoiden tarkkuus riittää.
Ristikkoa voidaan käyttää kuitenkin
myös intuitiiviseen pientä suurennusta
vaativiin lähitilanteisiin. Valaistu,
päivän valossa näkyvä FireDot auttaa
kohteen hakemisessa ja parantaa
tarkkuutta.

BX-T

TAKTISET KIIKARIT

FireDot™ Special Purpose Reticle

INDEX MATCHED -PINNOITTEET
Leupoldin ainutlaatuinen järjestelmä, joka
mahdollistaa erinomaisen valonhallinnan. Jokaisen
linssin pinnalle valitaan erityiset pinnoitemateriaalit
taitekertoimen, sijainnin ja käyttötarkoituksen
mukaan. Tämän jälkeen jokainen pinnoite
kerrostetaan, jotta valonläpäisy olisi mahdollisimman
hyvä. Tuloksena on vertaansa vailla oleva kirkkaus ja
terävyys koko näkökentän alueella. DiamondCoat antaa
äärimmäisen suojan hankausta vastaan.
ÄÄRIMMÄINEN HANKAUKSENKESTÄVYYS
Kaikki linssien ulkopinnat on käsitelty DiamondCoatpinnoitteella. Se on ionipinnoite, joka antaa

» VX-R PATROL

linssille optimaalisen valonhallinnan ja ylivertaisen
hankauksenkestävyyden.
LIIKETUNNISTIN-TEKNIIKKA (MST™)
Valaistus voidaan aktivoida painiketta painamalla,
ja käytettävissä on kahdeksan eri voimakkuutta.
Siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun tähtäin on
käyttämättä viisi minuuttia. Aktivoituu uudelleen,
kun kivääriä liikutetaan. Poistaa ylimääräisten liikkeiden tarpeen, ja pariston
kesto pitenee (CR-2032nappiparisto).

TARKAT ILMAN TYÖKALUJA
KÄSITELTÄVÄT SÄÄTIMET
Sivuttais- ja korkeussäädöt (1/10-MIL) tarjoavat
täydellisen toistettavuuden ja luotettavuuden
elinikäisen käytön aikana.
KAKSI FIREDOT-HIUSRISTIKKOVAIHTOEHTOA
Valitse FireDot Tactical Milling (TMR)- tai FireDot
Special Purpose Reticle -vaihtoehto. Kumpikin sopii
ihanteellisesti taistelun taktisiin vaatimuksiin.

VX-R PATROL-MALLIT

» 1,25-4x20 FireDot
»1 1

Vedenpitävät, huurtumattomat
ja iskunkestävät Leupold 10x42
mm taktiset kiikarit tarjoavat sekä
tähystäjälle että ampujalle kestävän
ja kevyen tarkkailulaitteen. Täysin
monikerrospinnoitetut linssit ja
mahdollisuus kääntää sisäänrakennettua
hiusristikkoa 360° tekevät näistä kiikareista
erittäin hyödylliset moniin eri olosuhteisiin.
Mukana toimitetaan Berry Compliant
Desert Tan MOLLE -kantolaukku.

Optional Mil-L Reticle

» 3-9x40 FireDot
»1 2

FINISH 1 MATTE BLACK RETICLE 1 FIREDOT SPR 2 FIREDOT TMR
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TAKTISET HIU
USRISTIKOT
TACTICAL MILLING
RETICLE® (TMR®)

DETAIL 1

5.00 MIL

Tactical Milling Reticle laajentaa olemassa olevien Mil Dot
-hiusristikoiden valikoimaa. TMR-hiusristikon pysty- ja
vaakaviivoissa on erikokoisia merkkejä eripituisilla
väleillä, mikä helpottaa etäisyyden arviointia ja parantaa
tarkkuutta. Lisäksi ristikossa on viitepisteet, joilla etäisyys
voidaan arvioida metrin tarkkuudella. Kaikki Mil Dot
-laskelmat ovat TMR-yhteensopivia. Määritä etäisyys
kohteeseen MIL-järjestelmän avulla ja tähtää ristikonn
apupisteitä käyttäen.

Tactical Milling
Kompensointiarvot

0.40 MIL

0.15 MIL
0.20 MIL
1.00 MIL
0.5 MIL

Valaistu

ALL FINE LINES ARE
0.06 MIL FOR 8X
0.05 MIL FOR 10X
0.04 MIL FOR 14X
0.03 MIL FOR 16X,
20X AND 40X
0.02 MIL FOR 25X

MK 262 MOD 0/1 AA53
5.56mm 77gr.

CENTER APERTURE IS
0.18 x 0.18 MIL FOR 8X
0.14 x 0.14 MIL FOR 10X
0.10 x 0.10 MIL FOR 14X AND 40X
0.09 x 0.09 MIL FOR 16X
0.07 x 0.07 MIL FOR 20X
0.06 x 0.06 MIL FOR 25X

1 METER TARGET
RANGING
500.0 METERS
555.6 METERS
625.0 METERS
714.3 METERS
833.3 METERS
1000.0 METERS

M118LR AA11
7.62mm 175gr.

200 m

200 m

300 m

300 m

400 m

400 m

500 m
500 m

DETAIL 2

1.00 MIL

APPROXIMATE HOLDOVER VALUES
ACTUAL VALUES WILL
VARY BY +/-25 METERS
THESE HOLDOVERS CAN BE
APPLIED TO ANY CARTRIDGE

ERITYISRISTIKKO
Erityiskäyttöön tarkoitettua SPR-hiusristikkoa voidaan käyttää,
kun tarvitaan tarkkuutta ja kohde on kauempana kuin mihin
muiden hiusristikoiden tarkkuus riittää. Ristikkoa voidaan käyttää
kuitenkin myös intuitiiviseen pientä suurennusta vaativiin
lähitilanteisiin. Sen ominaisuuksiin kuuluu myös useita tarkkoja
etäisyydenmittausmenetelmiä, joissa käytetään apuna kohteen pituutta
tai leveyttä. Määritä etäisyys kohteeseen MIL-järjestelmän avulla ja
ammu käyttämällä luotia vastaavaa tähtäyskohtaa. Jos kohde on alle 274
metrin päässä, käytä keskellä olevaa pistettä tähtäämiseen.

Kompensointiarvot erityiskäyttöön
(kohdistus 90 metriin)

Valaistu

5.56 X 45mm
M4 CARBINE

7.62 X 51mm
M14 CARBINE

SS 109
@ 2800 fps

118 LR
@ 2600 fps

.270 Win.

.30-06 Sprg.

150 Nosler
Partition
@ 2850 fps

180 Nosler
Partition
@ 2700 fps

350 m

350 m

475 yd

450 yd

550 m

550 m

700 yd

675 yd

650 m

700 m

750 m

850 m

850 m

950 m

2.5 MILS

Etäisyydenarviointimenetelmiä:
TÄYSIKASVUINEN
VALKOHÄNTÄPEURA

HEIGHT (brisket to backbone - 18")

SILUETTIMAALIT

5.0 MILS

LENGTH (rump to front of chest - 36")

DETAIL
ALL FINE LINES ARE
0.10 MILS
100 yd

36

CENTER DOT IS
0.30 MILS

200 yd

400 yd

LENGTH (torso and head - 1 m)

100 yd

200 yd

400 yd

WIDTH (shoulders - .5 m)

0.30 MILS

LENGTH (body - 2 m)
0.50 MILS

200 m

400 m

800 m

200 m

400 m

800 m

200 m

400 m

APPROXIMATE HOLDOVER VALUES
ACTUAL VALUES WILL
VARY BY +/- 20 METERS

800 m
*Hiusristikkoja on suurennettu, jotta yksityiskohdan näkyvät.
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HORUS™HIUSRISTIKKOJÄRJESTELMÄ

MIL DOT
Useisiin Leupoldin kiikaritähtäimiin on saatavissa Mil Dot
-hiusristikko, joka suunniteltiin auttamaan Yhdysvaltojen
merijalkaväen sotilaita arvioimaan etäisyyksiä. Nykyään se
on valiomalli kaikissa sotilashaaroissa.
Etäisyyden arvioiminen
Mil Dot -hiusristikolla:
Pienellä harjoittelulla Mil Dot -järjestelmä on
helppokäyttöinen. Pisteiden väli hiusristikossa on yksi MILyksikkö (milliradian). MIL-kaavan avulla ampuja voi luoda
taulukon tähtäimessä olevan kohteen koon perusteella.
Katso tähtäimen läpi, aseta kohde hiusristikon pisteiden
väliin ja katso taulukosta arvioitu etäisyys kohteeseen. Mil
Dot -hiusristikolla varustettujen Leupold-kiikaritähtäinten
mukana
toimitetaan tarkemmat käyttöohjeet.

Valaistu

1mil
5mil
0.80mil
1mil
0.90mil
1mil

Horus Visionin® kehittämä Horus™-hiusristikkojärjestelmä on
optisesti tarkka hiusristikko, jossa on lasiin etsattu tasavälinen
ristikko. Optisesti ergonomisesti suunnitellussa hiusristikossa
on sisäänrakennettu etäisyysmittari, joka antaa kiväärimiehelle
selkeän kuvan ja numerotiedot kohteesta. Hiusristikko
on suunniteltu erityisesti tuntemattomalle etäisyydelle
ampumiseen, minkä vuoksi jaardimitat ja etäisyysmittarin
arvot pysyvät samana koko suurennusalueella. Tämä
tarkoittaa, etteivät kohdistuskohta, osumakohta, etäisyysarvot,
sivuttaissäädön arvot ja ennakon määrä muutu, kun
suurennusta lisätään tai vähennetään. Australian takamaiden
helteestä ja hiekasta Alaskan sisäosien pakkaseen ja jäähän
ja taistelukentillä joka puolella maailmaa, Horus-hiusristikko
on testattu kentällä maailman vaativimmissa olosuhteissa.
Saatavilla viisi eri ristikkovaihtoehtoa sotilaiden ja taktisen
henkilöstön tarpeisiin.

HORUS
H27

HORUS
H37

HORUS
H32

HORUS
H36

0.20mil

VALAISTU CQ/T CIRCLE DOT
Circle Dot -hiusristikko on suunniteltu
nopeaa maalin hakemista varten jokaisessa ympäristössä.
Sitä voidaan käyttää myös etäisyyden arviointiin.
Etäisyyden arvioiminen
Circle Dot -hiusristikolla:
Etäisyyden arvioiminen Circle Dot -hiusristikolla
on yksinkertaista. Aseta kohde hiusristikon ympyrän sisälle.
Kolminkertaisella suurennuksella halkaisija on korkeussuunnassa
1,8 metriä 90 metrin etäisyydellä. 180 metrin etäisyydellä
pisteestä ympyrän reunaan on 1,8 metriä.

Ympyrän viiva: Ympyrän viiva on
tarpeeksi leveä, jotta ympyrä näkyy
helposti, mutta tarpeeksi kapea, jotta
se ei peitä 45 senttimetrin kokoista
kohdetta, kun matkaa on 450 metriä
ja käytössä on kolminkertainen
suurennus.
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Pisteen koko:
3 MOA:ta
3-kertaisella
suurennuksella
9 MOA:ta ilman
suurennusta

2/10 mil

CQ/T valaistu
Circle Dot
(valaisematon)

1 mil

merkit
pää ja olkapäät
(30 cd 90 metrissä)

Jokainen numero edustaa
päähiusristikon MIL-yksiköiden
määrää

CQ/T valaistu
Circle Dot
(valaistu)

Horus-hiusristikon ristikko on etsattu ensimmäisen
polttotason lasiin. Ohut ristikko ei peitä kohdetta, joten
kohteen hakeminen tähtäimeen on nopeaa. Intuitiivinen
muoto voi vähentää harjoittelu aikaa huomattavasti. Kaikki
arvot pysyvät samoina suurennuksesta riippumatta, joten
säätöjä ei tarvitse tehdä. Tämä on elintärkeää taistelussa.

Ympyrän koko: Pisteen keskustasta
ympyrän reunaan – ympyrän peittävyys kolminkertaisella suurennuksella
1,8 metriä 180 metrissä
Ympyrän koko: Ympyrän reunasta reunaan
– ympyrän peittävyys kolminkertaisella
suurennuksella:
45 cm 23 metrissä, 1,8 metriä 90 metrissä

edustaa kompensaatio
arvio liikkuvalle
kohteelle (mp/h)

Horus-hiusristikon sisältävät tuotteet on valmistettu Horus
Vision, LLC:n lisenssillä ja niillä on vähintään yksi seuraavista
patenteista Yhdysvalloissa: Patentit 6,681,512, 6,453,595,
6,032,374 ja 5,920,995. Odottaa muita patentteja.
HORUS H58 -hiusristikko
yksityiskohtainen näkymä
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RCX-MALLIT
RCX Ohjain/katselulaite
Sisältää USB-ohjaimen/-katselulaitteen,
autosovittimen, kotisovittimen, USBjohdon, ohjaimen/katselulaitteen
litiumioniakun ja kantolaukun.
R I I S TA K A M E R A

RCX® -RIISTAKAMERAJÄRJESTELMÄ
on markkinoiden käyttäjäystävällisin intuitiivinen
kamerajärjestelmä, joka on käyttövalmis suoraan
pakkauksesta.
RCX-1
Sisältää kameran, AA-paristokotelon
(paristot eivät sisälly pakkaukseen), kuusi
kuusikulmaista jatkomutteria kiinnitystä
varten ja kiinnityshihnan.

KUVAT MUUTAMASSA
SEKUNNISSA
RCX-järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen.
Kun otat sen pakkauksesta, asetat paikalleen kahdeksan
AA-paristoa ja SD-kortin, laitat kameran päälle ja
kiinnität sen puuhun, voit aloittaa kuvien ottamisen.
Täysin mukautettava käyttöliittymä on yksinkertainen,
helppokäyttöinen ja äärimmäisen intuitiivinen ja se
johdattaa sinut askel kerrallaan ohjelmointiasetuksesta
toiseen. Käyttö ei voisi olla helpompaa.

Tavallista laajemman
näkökentän ansiosta
Leupold RCX kuvaa sitäkin,
mitä muut kamerat eivät.

LEUPOLD RCX

RCX-1-järjestelmäsarja

54°
näkökenttä tarkoittaa

10°

BRAND A
BRAND B

45°

90 ft / 27 m

DUAL SENSOR TECHNOLOGY

10°
liikkeentunnistusalue

RCX-2-kamerassa on käytetty Dual Sensor Technology (DST)
-tekniikkaa, jotta saat entistä paremman kuvan riistan liikkeistä
alueella. Valitse laaja liikkeentunnistusalue, jos haluat kameran
havaitsevan liikkeen 45 asteen alueelta noin 14 metrin säteellä.
Tämä soveltuu laajoille alueille tai kattamaan esimerkiksi pellon
kulman. Valitse kapeampi 10 asteen kartio, joka ulottuu noin
27,5 metriin. Tämä soveltuu käytettäväksi tietyn maamerkin
tai ruokintapisteen läheisyydessä. DST-kennot laukaisevat
kameran sulkimen automaattisesti, kun kamera havaitsee
liikkuvan kohteen (lämmön) valitulla alueella. Voit myös
aktivoida molemmat kennot samanaikaisesti. Leupold RCX on
ainoa riistakamera, jossa käytetään tätä mullistavaa tekniikkaa.
Kameran linssin laaja 54 asteen näkökenttä tarkoittaa, ettet näe
pelkästään linssin 10/45 asteen tunnistusalueella olevia eläimiä,
vaan myös reunoilla olevat eläimet. Näin et menetä parhaita
tilaisuuksia.

45 ft / 14 m
45°
liikkeentunnistusalue

38
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RCX-2
Sisältää kameran, AA-paristokotelon
(paristot eivät sisälly pakkaukseen), kuusi
kuusikulmaista jatkomutteria kiinnitystä
varten, kiinnityshihnan ja lukittuvan
turvalevyn.

Huomautus: RCX-1:ssä on käytössä ainoastaan 45 asteen
liikkeentunnistusalue noin 14 metriin.

Sisältää yhden RCX-1-kameran, yhden USB-liitännällä varustetun ohjaimen/katselulaitteen,
12 voltin johdon, autosovittimen, kotisovittimen, USB-johdon, AA-paristokotelon (paristot
eivät sisälly pakkaukseen), ohjaimen/katselulaitteen ladattavan litiumioniakun USB-portilla,
kuusi kuusikulmaista jatkomutteria kiinnitystä varten ja kiinnityshihnan.

RCX-2 -järjestelmäsarja
Sisältää yhden RCX-2-kameran, yhden USB-liitännällä varustetun ohjaimen/katselulaitteen,
12 voltin johdon, lukittavan turvalevyn ja ruuvit, autosovittimen, kotisovittimen, USB-johdon,
AA-paristokotelon (paristot eivät sisälly pakkaukseen), ohjaimen/katselulaitteen ladattavan
litiumioniakun USB-portilla, kuusi kuusikulmaista jatkomutteria kiinnitystä varten ja
kiinnityshihnan.
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Ainutlaatuinen RCX-ohjain ja -katselulaite
RCX-riistakamerajärjestelmän "sydän" on ainutlaatuinen,
kannettavan kämmentietokoneen kokoinen USB-ohjain ja
-katselulaite. Järjestelmää voidaan hallita kytkemällä ohjain
kameroiden USB-portteihin. Voit tarkastella kameroiden näkymiä
reaaliaikaisesti, muokata ohjelmien asetuksia välittömästi ja
katsella kaikkia otettuja kuvia. Lataa korkearesoluutioisia valokuvia
(väri tai infrapuna) ja videoita suoraan kentällä ilman, että sinun
tarvitsee kulkea edestakaisin kodin tai auton välillä tarkistamassa
SD-kortteja. Kolmen tuuman TFT LCD -aktiivimatriisinäytön avulla
näet koko kuvan kämmenelläsi. Voit katsoa, suurentaa, poistaa tai
siirtää kuvia ja valokuvia nopeasti, tehdä kameran asetuksiin tai
asentoon tarvittavia muutoksia ja siirtyä seuraavaan kameraan.
Lataa kuvat ja videot sitten kiintolevylle liittämällä ohjain
tietokoneeseen.
Äänetön digitaalinen suljin
RCX-riistakamerajärjestelmässä ei ole kuvatessa liikkuvia osia.
XD™-suoritin ottaa kuvat äänettömästi CMOS-kennosta heti,
kun PIR-anturi aktivoituu. Infrapunasuodatin aktivoituu yöllä ja
kytkeytyy pois käytöstä päivällä. Kamera sopeutuu eri spektreihin
välittömästi suojaten erittäin herkkää kennoa infrapunasäteiltä
päivällä. Tämän ansiosta kameran kuva on uskomattoman
yksityiskohtainen myös yöllä, kun suodatin siirtyy pois linssin
edestä. Suodattimen siirtäminen ainoastaan kahdesti päivässä
säästää akkua ja vähentää melua, joka voi paljastaa kameran
läsnäolon riistalle. Vertaa tätä muihin kamerajärjestelmin, joista
kuuluu kuvaa otettaessa äänekäs napsaus, joka usein pelottaa
riistan tiehensä.
Mukauta tarpeisiisi
Vaikka RCX-riistakamerajärjestelmä on helppokäyttöinen,
siinä on enemmän mukautettavia ominaisuuksia kuin missään
muussa markkinoilla olevassa kamerassa. Käytettävissä on useita
asetuksia, kuten kieli, tiedoston tyyppi/koko, kuvanlaatu, herkkyys
(automaattinen tai neljä tasoa matalasta erittäin suureen), aikaväli,
lämpötila, ilmanpaine (RCX-2), usean kuvan tila, viive, toimintaaika, videon laatu/pituus, erilliset päivä- ja yöasetukset, kameran
nimi ja kennon kulma (10 tai 45 astetta – RCX-2). Molemmissa
kameroissa on myös mahdollista lisätä kuvaan mukautettu
aikaleima, jossa näkyy päivämäärä, kellonaika, lämpötila ja
kuu. Halusitpa seurata riistan liikkeitä heti käyttövalmiin tai
mukautettavissa olevan kamerajärjestelmän avulla, valinta on
sinun.
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Turvallinen ja suojattu

RCX-1

Erityisesti suunniteltu lukittava suojalevy (toimitetaan RCX-2kameran mukana) auttaa kiinnittämään kameran tiukasti ja suojaa
kameraa varkailta ja ilkivallalta. Kiinnityslevyn läpi viedään erittäin
jämäkkä Master Lock Python® -kaapeli (ei sisälly pakkaukseen)
tai nailonhihna (sisältyy pakkaukseen), jolla kamera kiinnitetään
puuhun. Turvalevyn yläosassa on myös naulanreikä.

Megapikseleitä

8

10

Kameran linssin kulma

54 º

54 º

PIR (Passiivinen infrapuna)

45 º

kaksois-PIR 10/45 º

Suurin laukaisuetäisyys

13,71 m

13,71/27,43 metriä asetuksen mukaan

Infrapuna-LEDien määrä

36

48 10 asteen asetuksella /
36 45 asteen asetuksella (48 kaksoisasetuksella)

Video/ääni

video

video/ääni

Laukaisunopeus

Alle sekunti

Alle sekunti

Lukittava turvalevy

Ostettavissa myöhemmin

Toimitetaan laitteen mukana

SDHC-yhteensopiva
RCX voi käyttää jopa 32 Gt:n SDHC-korttia, mikä on uusi standardi
SD-kamerajärjestelmille. Korttien asentaminen ja poistaminen on
helppoa ja nopeaa.
Erittäin pitkä akunkesto
RCX-kamerat toimivat yhtäjaksoisesti kuukausia kahdeksalla
AA-litiumparistolla. Paristokotelo voidaan ladata etukäteen ja
asentaa kameraan nopeasti kentällä. Kamerayksiköitä voidaan
käyttää myös 12 voltin ulkoisella akulla. RCX-ohjain/katselulaite
käyttää ladattavaa litiumioniakkua, jossa on USB-portti
(toimitetaan laitteen mukana). RCX-2-järjestelmässä voidaan
säästää akkua kytkemällä pois käytöstä 12 LED-valoa.

RCX-2

Valinnainen uudelleenladattava akku
Saatavilla on myös valinnainen ladattava akku. Siinä on
käytetty nikkelimetallihybridi-tekniikkaa, jotta akku ei sytyttäisi
metsäpaloja. Tämä on mahdollista tavallisia ladattavia akkuja
käytettäessä.
Värikylläisiä kuvia XD™ (Xtreme Definition)
-kuvanlaadulla
RCX-järjestelmällä voidaan paitsi ottaa riistasta korkearesoluutioisia
värikuvia (päivä) ja infrapunakuvia (yö), myös tallentaa videokuvaa
ja ääntä. Edistyksellinen järjestelmä hyödyntää kalliissa
videokameroissa käytettävää CMOS-kennotekniikkaa, minkä
ansiosta sen kuva on hämmästyttävän terävä. RCX-1:n tarkkuus on
8 megapikseliä ja RCX-2:n 10 megapikseliä. Jotta yökuvat olisivat
erityisen teräviä, RCX-1:ssä on 36 LED-valoa liiketunnistimella
(RCX-2:ssa on 48 LED-valoa), XD-kuvankäsittely ja edistyksellinen
automaattinen valotuksenlaskentatoiminto. Erityisen päivä/
yö-anturin avulla kamera säätää valotusta nopeasti valoisuuden
muutosten mukaan ja aktivoi infrapunajärjestelmän yöllä.

Salamannopea suljinaika
RCX-järjestelmän suljinaika on salamannopea eli alle sekunnin.
Nopea suljinaika yhdistettynä Dual Sensor Technology (DST™)
-tekniikkaan ja laajakulmaiseen 54 asteen linssiin tarkoittaa,
että kuvissa on enemmän kokonaisia eläimiä ja sarvia pelkkien
korvien ja takapuolten sijaan. Käytettäessä nopeaa suljinaikaa
useiden kuvien tilassa voidaan ottaa enemmän kuvia kuin millään
markkinoilla olevalla kameralla.

Välitön palautuminen
Monilla riistakameroilla kestää jopa 15 sekuntia kuvan ottamisen
jälkeen ennen kuin ne voivat ottaa uuden kuvan. RCX on valmis
ottamaan uuden kuvan parin sekunnin kuluttua edellisestä. Jos
käytössä ei ole täysi laatu, uusi kuva voidaan ottaa välittömästi.

Luotettavaa kestävyyttä
RCX-runko on valmistettu kestävästä, iskunkestävästä ABS-/
polykarbonaattiseoksesta, jotta se kestää mahdollisimman
hyvin ja suojaa kameran sisäisiä osia. RCX on testattu vaativassa
sää- ja ultraviolettisädetestissä. Järjestelmä on osoittautunut
luotettavaksi riistaeläinten etsimisessä ja niiden liikkeiden
seuraamisessa kausi toisensa jälkeen.
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RX-1000i DNA™
DNA:SSA ON ILMIÖMÄINEN SUORITUSKYKY.
Salamannopea. Uskomattoman tarkka. Kestävä ja luotettava. RX-1000i-etäisyysmittarissa
on kaikki ikinä toivomasi ominaisuudet. Mullistavaa DNA (Digitally eNhanced Accuracy)
-järjestelmäämme käyttävä RX-1000i on maailman nopein ja tarkin laseretäisyysmittari.
Se antaa välittömästi tarvitsemasi tärkeät tiedot, kun valmistaudut elämäsi laukaukseen.
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DIGITALLY ENHANCED ACCURACY
YLI KAKSI KERTAA NOPEAMPI KUIN
AIEMMAT SUKUPOLVET
Kolmen vuoden suunnittelun tuloksena syntyneessä RX-1000i
with DNA™ (Digitally eNhanced Accuracy) -etäisyysmittarissa
on käytetty Leupoldin uutta etäisyydenmittaustekniikkaa, joka
siirtää laseretäisyydenmittauksen uudelle tasolle tarkkuuden
ja nopeuden suhteen. Entistä nopeampi ja tarkempi mittaus

– resoluutio jopa 9 senttimetriä – riippumatta taustan
väristä ja kuvioinnista. Noin 115 metrin enimmäisetäisyys
jousiammuntatilassa venyttää pisimpien laukausten rajoja.
Pienikokoinen. Kirkas. Kestävyys Leupold-laatua.

RX-1000i DNA

RX-1000i TBR DNA

RX®-1000i DNA™

RX®-1000i TBR® DNA™

Valokuva A
Oskilloskoopilla mitattu tulos perinteisestä laseretäisyysmittarista 690 metrin
matkalla valkohäntäpeuran nahasta. Leveämpi viiva ilmaisee kohinaa nahkaa
ympäröivästä luonnollisesta taustasta. Kohina heikentää tarkkuutta ja nopeutta.

Sekä jousella että kiväärillä metsästäville sopiva kämmenenkokoinen RX-1000i DNA vastaa yhteen
etäsyysmittarien suurimmista haasteista: valonläpäisyyn. Kun muut etäisyysmittarit välittävät
silmälle vain 25 prosenttia valosta, RX-1000i DNA välittää uskomattomat 80 prosenttia. Uuden
Digitally eNhanced Accuracy (DNA) -tekniikkamme ansiosta se on lisäksi entistä nopeampi ja
tarkempi – laitteen tarkkuus 1/10 jaardia (noin 9 senttimetriä). Uskomattoman kirkas ja terävä kuva,
jollaista mikään muu markkinoilla oleva etäisyysmittari ei pysty tuottamaan. OLED-näytön ansiosta
hiusristikot ja etäisyyslukemat näkyvät kirkkaasti pensaita ja taustaa vasten, ja niiden kontrasti on
erinomainen. Tarpeeksi pieni mahtuakseen taskuun ja riittävän kestävä rankkaankin jahtiin.

Mitä tapahtuu, ainutlaatuinen True Ballistic Ranging® (TBR) -tekniikkamme yhdistetään
uuteen salamannopeaan Digitally eNhanced Accuracy (DNA) -järjestelmään? Etu on sinun
puolellasi. TBR huomioi kaltevuuden, etäisyyden kohteeseen sekä ballistiset tiedot ja auttaa
osumaan joka kerta. OLED-näytön ansiosta hiusristikot ja etäisyyslukemat näkyvät kirkkaasti.
Kestävä alumiinirunko suojaa laitetta kovilta kolhuilta. RX-1000i TBR DNA on yksinkertaisesti
älykkäin ja kehittynein laseretäisyysmittari, jonka voit laittaa taskuusi. Pienen kokonsa
ansiosta se sopii täydellisesti sekä jousella että kiväärillä metsästäville.

Valokuva B
Oskilloskoopilla mitattu tulos samasta nahasta samalla etäisyydellä
RX-1000i DNA:ta käytettäessä. Kapeampi viiva ilmaisee, että kohinaa on
vähemmän. Tämä tarkoittaa, että etäisyyden mittaaminen kohteeseen on
tarkempaa ja tapahtuu nopeammin.

OLED-TEKNIIKAN EDUT

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

Ainutlaatuisessa DNA-järjestelmässämme käytettävä
huipputekninen digitaalinen signaalinkäsittely poistaa kuvasta
kohinan (katso kuva B vs. kuva A yläpuolella). Suodatuksen
ansiosta kohde erottuu taustan väreistä ja tekstuureista

paremmin, mikä parantaa etäisyyden mittaamisen tarkkuutta.
RX-1000i DNA:n avulla voit mitata tarkkuuden 45 sentin
tarkkuudella 800 metrin matkalla.

RX®-1000i DNA™:
N OMINAISUUDET
Huippuluokan linssien ansiosta kuva on kolme kertaa
kirkkaampi hämärässä.

RX-1000i DNA on 9,7 senttiä pitkä, 7,1 senttiä korkea ja painaa
noin 200 grammaa, joten se on sekä tehokas että taskukokoinen.

6-kertaisen suurennuksen avulla pääset lähelle kohdetta,
mutta näkökenttä on silti tarpeeksi laaja, jotta voit seurata
liikkuvaa riistaa.

Mittarin kestävä ja vesitiivis runko on tehty koneistetusta
alumiinista.

Kehittyneen OLED-tekniikan avulla käyttäjä voi säätää
näytön kirkkautta vaihtelevan valaistuksen mukaan.
Valittavissa on kolme hiusristikkoa:
Plus Point™, Duplex ja Duplex, jossa on Plus Point.
Etäisyysmittari käyttää tavallista kameran CR2-litiumparistoa. Laitteessa on myös akun varauksen ilmaisin.

1

Yksi RX-1000:n tärkeimmistä kehistysaskelista on OLED-näyttö. Tämän
ainutlaatuisen ohueen orgaanisista yhdisteistä tehtyyn kalvoon perustuvan tekniikan ansiosta RX-1000:n suorituskyky kentällä on vertaansa
vailla. Toisin kuin perinteiset LCD-näytöt, OLED-näyttö ei tarvitse taustavaloa. Tämä vähentää virrankulutusta huomattavasti heikentämättä silti
näytön värien tarkkuutta tai kontrastia. Tuloksena on kirkas hiusristikko,
mutta huomattavasti pitempi akun kesto. Metsästäjien kannalta
tilanne on ihanteellinen – äärimmäisen terävä tähtäinkuva ja luotettava
toiminta jopa pitkäaikaisessa käytössä.

3
2
4

1 JOUSIAMMUNTATILA (VAIN RX-1000i TBR DNA)
2 TODELLINEN BALLISTINEN ETÄISYYS
(VAIN RX-1000i TBR DNA)
3 ETÄISYYS (M)
4 KULMAN MUUTOS

Mittaus on tarkka jopa 1 000 jaardiin, kun kohde on heijastava, ja
mittari näyttää tulokset sekä jaardeina että metreinä.
Scan Mode -tilassa etäisyys päivittyy jatkuvasti, joten pysyt ajan
tasalla seuratessasi liikettä tai tutkiessasi aluetta.
Intuitiivista, uudelleen suunniteltua pika-asetusvalikkoa on
näyttökehotteiden ansiosta entistä helpompaa käyttää kentällä.
RX-1000i DNA:n mukana toimitetaan Cordura®-kotelo, akku,
kantohihna ja ohjeet.

TARKOITUKSEEN SOPIVA
HIUSRISTIKKO
Oli kohde sitten tuhoeläin tai suurriistaa, RX-1000:ssa on sopiva
hiusristikko. Plus Point on hyvä, jos etäisyys on pitkä tai kohde pieni,
kun taas Duplex sekä Duplex, jossa on Plus Point, auttavat mittaamaan
suuremman riistan etäisyyden nopeasti ja tarkasti.
Plus Point
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Duplex

Duplex + Plus Point
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RX-600i DNA™
RX-800i DNA™
RX-FullDraw™
RX-800i DNA

RX-800i TBR DNA

RX-600i DNA

RX-FullDraw

®

RX -800i DNA™
RX -800i TBR DNA™
®

Tarkka etäisyyden mittaus jopa 730 metriin sekä 6-kertainen
suurennus, kolme valittavissa olevaa hiusristikkovaihtoehtoa ja
entistä yksinkertaisempi pika-asetusvalikko. Riittää, kun osoitat ja
painat. TBR-malleissa käytetään ainutlaatuista True Ballistic Range
-tekniikkaamme liikeradan ja kulman säätämiseen. Kaikki tapahtuu
entistä nopeammin ja tarkemmin. Ainutlaatuisen Trophy Scale
-ominaisuuden, jonka avulla voit mitata kohteen koon liikkeessä.

RFL

®

®

RX -600i DNA™

RX -FULLDRAW™

Tarkka etäisyyden mittaus 550 metriin sekä tehokas 6-kertainen
suurennus. Kolme valittavissa olevaa hiusristikkoa tuovat
joustavuutta ja kehittämämme DNA-järjestelmä tarjoaa
uskomattoman nopeuden ja tarkkuuden, jopa pehmeisiin,
heijastamattomiin kohteisiin väristä riippumatta.

Tämä erityisesti jousella metsästäville suunniteltu taskukokoinen
etäisyysmittari tarjoaa uskomattoman True Ballistic Range
-tarkkuuden 160 metriin (suora etäisyys 730 metriin). Sisältää
pika-asetusvalikon ja ainutlaatuisen Trophy Scale -ominaisuuden,
jonka avulla voit mitata kohteen koon liikkeessä.
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LEVI & SAMANTHA
MORGAN
NAME THE GAME TV
Uusi, jännittävä TV-sarja perustuu jousiammunnan
mielenkiintoisimman pariskunnan,
maailmanmestarijousiampujien Levi ja Samantha
Morganin elämiin. Name the Game -sarja seuraa
Morganeita maailmanmestaruuskilpailuista
muulipeurojen, hirvien ja valkohäntäpeurojen väijymiseen metsissä ja erämaissa. Sarja tarjoaa katsojille
harvinaisen mahdollisuuden seurata kuinka maailman paras jousiampuja käyttää turnauskokemustaan
eläimien metsästämiseen eettisesti etäisyyksiltä, joista useimmat jousiampujat voivat vain unelmoida.
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ÄLYKKÄITÄ
ETÄISYYSMITTAREITA
METSÄSTÄJILLE.
RX®-sarjan etäisyysmittareissa pienessä paketissa enemmän ominaisuuksia kuin uskallat kuvitella. RX-600i DNA:ssa on 6-kertainen
suurennus 550 metriin ja RX-800i TBR® DNA:n avulla saat käyttöösi
kentällä testatun True Ballistic Range® -järjestelmän, joka huomioi
sekä etäisyyden että kallistuksen. Kumpikin vaihtoehto antaa
käyttöösi Leupoldin nopean ja tarkan etäisyydenmittauksen ja
kestävän luotettavuuden.

Kaikissa RX-malleissa on askeleittain säädettävä ja nopeasti
tarkentuva okulaari, jonka avulla säätöjen tekeminen kentällä
sujuu nopeasti.
Last Target Modus näyttää etäisyyden kauimpana olevaan
kohteeseen, kun on mahdollista, että mittari arvioi etäisyyden
useisiin kohteisiin. Last Target Mode -toiminto ei huomioi edes
lähellä kohdetta olevia pensaita, joten lukema on ylivertaisen
tarkka (ei saatavilla RX-1000i DNA, RX-800i DNA- ja RX-600i
DNA-etäisyysmittareihin).
Voit valita, näkyvätkö etäisyydet RX:ssä jalkoina, jaardeina vai
metreinä. Kun yksiköksi on valittu metrit tai jalat, etäisyys näkyy
yhden desimaalin tarkkuudella.
Koska RX-etäisyysmittareita käytetään yhdellä kädellä, niitä on
helppo käyttää kentällä hikisilläkin käsillä tai huonossa säässä.
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Line of Sight Distance näyttää suoran etäisyyden kohteeseen
ilman ballistisen etäisyyden tietoja. Lukema näkyy pieninä
numeroina hiusristikon alapuolella.
Uskomattoman tarkka etäisyyden mittaus +/– 0,45
metrin tarkkuudella kaikilla etäisyyksillä, kun millä tahansa
muulla etäisyysmittarilla etäisyys voidaan mitata lähietäisyydellä
tarkimmillaan 5,4 metrin tarkkuudella.
Akun varauksen ilmaisimesta voit tarkistaa akun varaustason
milloin tahansa. Tavallinen kameran CR2-litiumakku on helppo
vaihtaa myös kentällä.

24.02.13 14:15

AINOA ETÄISYYSMITTARITEKNIIKKA,
JOTA TARVITSET, OLI MYÖS ENSIMMÄINEN.
1

TARKOITUKSEEN SOPIVA
HIUSRISTIKKO
Oli kohde sitten tuhoeläin tai suurriistaa, RX-600/-750 TBR:ssa
on sopiva hiusristikko. Plus Point on hyvä, jos etäisyys on pitkä
tai kohde pieni, kun taas Duplex sekä Duplex, jossa on Plus
Point, auttavat mittaamaan suuremman riistan etäisyyden
nopeasti ja tarkasti.

Plus Point™

400 METRIÄ (SUORA ETÄISYYS)
40 ASTEEN KALLISTUKSELLA
(kuten RX-800i TBR DNA:n näytössä näkyy)
TODELLINEN BALLISTINEN ETÄISYYS
Tähtää kuin kohde olisi 335 metrin päässä

Duplex®

2

Duplex® + Plus Point™

Eräs ominaisuuksista, joiden ansiosta
Leupold RX -sarjaa voidaan kutsua
ensimmäiseksi älykkääksi metsästäjille
suunnitelluksi etäisyysmittariksi, on
True Ballistic Range -toiminto.
RX-etäisyysmittarit ovat ainoita etäisyysmittareita, jotka ilmoittavat
tarkat kiväärin tai jousen suorituskyvyn
perusteella lasketut tähtäystiedot. RX
laskee aseen -ja kohteen välisen linjan
kaltevuuden ja luodin ballistiikan avulla
vaakasuoraa linjaa vastaavan etäisyyden, jota metsästäjä voi hyödyntää, jos
kiväärissä tai jousessa on Leupold BAS
-hiusristikko. Tämä helpottaa tarkkaa
ampumista kaltevassa maastossa. Toisin
sanoen, tähtääminen tehdään True
Ballistic Range -lukeman eikä tähtäimen
näkymän avulla (1,2). Kivääriä käyttäviä
metsästäjiä varten nämä tiedot ovat
saatavissa myös MOA-säätöjen arvoina
tai kompensaatiopisteinä. Harjoittelun
myötä ampuminen pitkältä matkalta
ja jyrkässä kulmassa alkaa sujua kuin
luonnostaan.
Voit saavuttaa uskomattoman tarkkuuden
määrittämällä RX-etäisyysmittariin yhden
seitsemästä kiväärin tai yhden kolmesta
jousen TBR™-ballistiikka-asetuksesta. TBR®
on tehokas 730 metriin saakka useimpia
kiväärin luoteja käytettäessä.

Kestävä, vesitiivis, kevyt ja pieni etäisyysmittari on suunniteltu
erityisesti metsästykseen. Kuminen rungon suoja sopii mukavasti
käteen, ja siitä saa hyvän otteen kaikissa sääolosuhteissa.
Laitteen mukana tulevat lisävarusteet: kätevä kantolaukku, joka
voidaan sulkea äänettömästi kiinnitysköydellä tai koukulla, akku,
kiinnityshaka, jolla laite voidaan kiinnittää esimerkiksi reppuun,
sisäinen tasku akkuja varten, käyttöohje sekä muita varusteita.
Varusteisiin kuuluu myös taljaköysi. Pakettiin kuuluu myös
kierteitys, jolla laite voidaan kiinnittää kolmijalkaan etäisyyden
tarkkaa määrittämistä varten.

USEITA BALLISTIIKKAASETUKSIA

RX-etäisyysmittarissa on
kivääreille neljä
True Ballistic Range -ballistiikkalukemaa:

40 METRIÄ (SUORA ETÄISYYS)
-40 ASTEEN KALLISTUKSELLA
(kuten RX-800i TBR DNA:n näytössä näkyy)

®

TBR SUORITUSKYKYRYHMÄT
7 KIVÄÄRIRYHMÄÄ
TBR-suorituskykyryhmän valintataulukko (457 metriin saakka)

MOA:
Korkeuden kulmaminuutit,
joiden avulla kiikaritähtäin
säädetään tarkkaan nollaasentoon.

HOLD:
Tuuma- tai senttimetrimäärä, jonka verran tähtäyspisteen on oltava kohteen
ylä- tai alapuolella.

TBR-ryhmä

Luodin lentorata 457 metrissä

Tähtäysetäisyys

A

< 51 cm

274 m

B

51–64 cm

274 m

C

89–104 cm

183 m

AB

104–108 cm

183 m

AC

108–126 cm

183 m

BC

126–132 cm

183 m

ABC

> 132 cm

183 m

MIL:
Taktisille tai
Mil Dot -hiusristikoille
(vain RX-1000i).

BAS:
Vastaava lukema vaakatasossa, jolla kompensoidaan luodin tai nuolen
ballistiikkaa.

TODELLINEN BALLISTINEN ETÄISYYS
Tähtää kuin kohde olisi 34 metrin päässä
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MINIMOI LIIKE.
MAKSIMOI
MENESTYS.
Säännöt ovat muuttuneet. Uusi jouseen kiinnitettävä Leupold®
Vendetta TBR -etäisyysmittari mullistaa metsästystapasi. Saat
välittömästi tarkan digitaalisen mittaustuloksen kohteen etäisyydestä – jousen ollessa viritetty, ilman ylimääräisiä liikkeitä, jolloin
et myöskään menetä tilaisuutta. Kun painat laukaisinta, Vendetta
TBR alkaa säätää etäisyyttä, kulmia ja korkeutta jatkuvasti kohteen
liikkuessa.
Vendettan mukana toimitetaan kaikki tarpeellinen, jotta mittari
voidaan kiinnittää sekä oikeakätisten että vasenkätisten jousiin.
Kestävä polykarbonaattirunko vastaa Leupoldin kestävyysvaatimuksia. Kun etäisyys on mitattava kohteen huomaamatta, Leupold
Vendetta pitää kohteen tähtäimessä.

Jouseen kiinnitettävä. Vendettan yleiskäyttöinen jalustajärjestelmä voidaan asentaa minkä tahansa nykyaikaisen yhdistelmäjousen runkoon. Jalusta voidaan asentaa sekä vasen- että
oikeakätisille tarkoitettuihin jousiin. Kestävää alumiinijalustaa
on helppo säätää vasemmalle, oikealle, ylös ja alas. Pallonivelen
ansiosta jalustaa voidaan hienosäätää lisää asentamisen jälkeen.
Kohdistus laserpisteiden avulla. Synkronoi Vendetta TBR
lipputankojen kanssa integroidun kohdistuslaserin avulla. Nollaa
kohde haluamasi lipputangon avulla ja kohdista laserpiste sitten
samaan kohteeseen.

Aktivointi
laukaisimella.
Ergonomisen painekytkimen
ansiosta käden asento on
luonnollinen, mikä mahdollistaa toiminnon aktivoimisen
intuitiivisesti ja helposti ilman
suuria liikkeitä.

VENDETTA TBRETÄISYYSMITTARIN
OMINAISUUDET
True Ballistic Range® -ominaisuus. Patentoitu tekniikka
laskee automaattisesti kallistuksen ja etäisyyden kohteeseen sekä
jousen ballistiset ominaisuudet ja ilmoittaa niiden perusteella
tarkimman mahdollisen mittaustuloksen.
Jatkuva skannaus yhdellä painalluksella. Painiketta
painettaessa laite mittaa etäisyyttä jatkuvasti eläimen liikkuessa.
Saat tarkan etäisyyslukeman koko ajan.
Pienikokoinen. Paino vain 283 g ja korkeus 96 mm.
Akkukäyttöinen. CR2-litiumparisto kestää tuhansia
käyttökertoja.
LED-näyttö. Erinomainen näkyvyys kaikissa
valaistusolosuhteissa.
Leupoldin legendaarinen kestävyys polykarbonaattirungon
ansiosta.
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Saatavissa olevat pinnoitteet
Enimmäisetäisyys (m)
kohdetyypin mukaan
Minimietäisyys

RX®-1000i TBR® DNA™

RX®-1000i DNA™

RX®-800i TBR® DNA™

RX®-800i DNA™

RX®-FullDraw

RX-600i DNA™

Vendetta TBR™

2 4

1

2

1

3

1

1

n. 914 m (reflective)
n. 640 m (puut), n. 457 m (peurat)

n. 914 m (reflective)
n. 640 m (puut), n. 457 m (peurat)

n. 732 m (reflective)
n. 549 m (puut), n. 457 m (peurat)

n. 732 m (reflective)
n. 549 m (puut), n. 457 m (peurat)

n. 732 m (reflective)
n. 549 m (puut), n. 457 m (peurat)

n. 549 m (reflective)
n. 457 m (puut), n. 366 m (peurat)

n. 69 m (reflective)
n. 69 m (puut), n. 69 m (peurat)

n. 4,6 metrin välille

n. 4,6 metrin välille

n. 5,4 metrin välille

n. 5,4 metrin välille

n. 5,4 metrin välille

n. 5,4 metrin välille

–

Kaltevuusmittari

–

–

–

TBR™ (True Ballistic Range™)

–

–

–

Mittaustarkkuus alle
114 metrissä (±m)
Display

< 1/2

< 1/2

OLED Display – punaiset, valaistut kirjaimetOLED Display – punaiset, valaistut kirjaimet

< 1/2

< 1/2

< 1/2

< 1/2

1

LCD Display

LCD Display

LCD Display

LCD Display

LED Display – punaiset, valaistut kirjaimet
–

Multi-Coated Lens System
Scan Mode -tila
Last Target Mode -tila
Trophy Scale
Mittayksikön (jaardi/metri)
valinta

–
–

–

Yds / m

Yds / m

Säänkestävä

–

–

–

–

–
Yds

Yds / m

Yds / m

Yds / m

Yds / m

Waterproof

Waterproof

Waterproof

Waterproof

Hiusristikko

Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point

Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point

Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point

Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point

Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point

Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point

–

Kumisuoja

täysi

täysi

päällä

päällä

päällä

päällä

–

(+/- 3 dpt)

(+/- 3 dpt)

Diopteritarkennus
Mitat (cm)
Paino (g)
Todellinen suurennus
Näkökentän leveys (m @ 1000 m)
Näkökentän kulma (astetta)

n. 9,6x7,1x3,3 cm

n. 9,6x7,1x3,3 cm

–
n. 10,7x7,6x4 cm

n. 10,7x7,6x4 cm

n. 10,7x7,6x4 cm

n. 10,7x7x3,8 cm

n. 7,1x5,8x3 cm

221 g

221 g

198 g

198 g

198 g

193 g

283 g (with mount)

6-kertainen, monokulaarinen

6-kertainen, monokulaarinen

6-kertainen, monokulaarinen

6x Monocular

5x Monocular

6-kertainen, monokulaarinen

–

98

98

97,5

97,5

114,3

100

–

6

6

6

6

6

6

–

22 mm

22 mm

23 mm

23 mm

23 mm

23 mm

–

Hämäräluku

11,5

11,5

11,7

11,7

10,7

11,7

–

Ulostulopupilli (mm)

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,8

–

Objektiivin aukko (mm)

Silmäetäisyys (mm)

16

16

14

14

14

21

–

Lähitarkennusetäisyys (m)

4,6

4,6

5,5

5,5

5,5

5,5

–

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

Takuu
» RX

VÄRIT 1 MUSTA 2 MUSTA/HARMAA 3 MUSTA/VIHANTA 4 MOSSY OAK BREAK-UP INFINITY-MAASTOVÄRITYS
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BX-4 MCKINLEY-MALLIT

88x42mm
42

KOKO NÄKÖKENTÄN OPTINEN
TARKKUUS USKOMATTOMALLA
TERÄVÄPIIRTOTARKKUUDELLA™.
Uusien BX®-4 McKinley™ HD -kiikareiden ansiosta
näet kaiken kokonaan uudella tavalla. HD-linssien
optisten heijastusten ansiosta värit ovat erittäin
kirkkaita ja kuvat teräviä. Täyden näkökentän
ansiosta näet enemmän koko alueella. Leupoldin
legendaarinen kestävyys ja luotettavuus
varmistavat, että et tarvitse toisia kiikareita.
Mitä lähemmäksi katsot, sitä enemmän näet.

10x42mm

BX-4 MCKINLEY

46

L_Kat_13_RZ.indd 46

Kehittynyt HD™ -linssijärjestelmä
Erittäin pienen hajonnan objektiivilinssit yhdessä harvinaisilla
maametalleilla pinnoitettujen okulaarilinssien kanssa takaavat
loistavan värintoiston ja veitsenterävän tarkkuuden. Erinomainen
teräväpiirtosuorituskyky kaikissa valaistus- ja sääolosuhteissa.

Vahva runko
Erittäin vahva ja kevyt magnesiumseoksesta valmistettu
runko on suojattu kumipanssaroinnilla, joka tarjoaa
erinomaisen kestävyyden kentällä. Selviää vaativimmistakin
metsästysretkistä.

Täysi näkökenttä
Mikään ei jää huomaamatta tällä uskomattomalla koko
näkökentän tarkkuudella. Useimmissa kiikareiden kuvissa reunat
pyöristyvät. BX-4 McKinleyn täyden näkökentän ansiosta kaikki
näkyy terävänä ja kristallinkirkkaana koko kuvan alueella.

Kestävä ja vesitiivis
Kaikkien Leupold-kiikareiden tapaan BX-4 McKinley HD -kiikarit
ovat 100 % vesitiiviit ja huurtumattomat, ja ne tarjoavat
erinomaisen suorituskyvyn kaikissa sääolosuhteissa.

Keskitarkennuksen säädin
Suuri tarkennuksen säädin on helppo löytää ja käyttää (jopa
käsineet kädessä). Tarkennuksen avulla erotat sarvet puiden
seasta tai eläimen turkin pensaikosta.

Kierrettävät silmäkupit ja pitkä silmänetäisyys
BX-4 McKinley HD -kiikareissa on laaja silmänetäisyys ja
kierrettävät silmäkupit, minkä ansiosta niitä on helppo käyttää
myös silmälasien kanssa. Poistaa heijastuksia ja auringosta
aiheutuvia haittoja kirkkaina, pilvettöminä päivinä.
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BX-3 MOJAVE-MALLIT

8x42mm

10x42mm

10x50mm

12x50mm

KILPAILEVAT
KIIKARIT

BX-3 MOJAVE

YLIVERTAINEN OPTINEN
SUORITUSKYKY YHDISTETTYNÄ KEVYEEN JA
ERGONOMISEEN RAKENTEESEEN.
Näissä kattoprismakiikareissa on avoin silta, joka vähentää painoa
ja tekee kiikareista käteen sopivat erityisesti pitkäaikaisessa
käytössä. BX-3 Mojave® -kiikarisarja on toinen erinomainen
esimerkki tehokkuudesta ja suorituskyvystä.

Entistä laajempi näkökenttä
Uusissa BX-3 Mojave -kiikareissa on laajempi näkökenttä kuin
vastaavissa kilpailevissa malleissa.

BX-3 MOJAVE
Kiikarit sopivat jokaiseen käteen avoimen keskiosan ansiosta
ja ovat erittäin kevyet. Tämän vuoksi Mojave-sarjan kiikarit
ovat ihanteelliset monentyyppisille käyttäjille ja useisiin
urheilulajeihin.
™

Kokonaan monikerrospinnoitetut linssit mahdollistavat poikkeuksellisen hyvän valonläpäisyn, mikä kirkasta kuvaa ja optimoi
sen kontrastin.
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Innovatiivinen kylmällä peilipinnoitteella käsiteltyihin prismoihin
perustuva tekniikka lisää prismojen heijastavuutta, mikä
parantaa kuvan resoluutiota ja terävyyttä.

Kumipanssarointi, kestävät ja vesitiiviit.
Laitteille myönnetään Leupoldin rajoitettu elinikäinen
takuu, joka on voimassa niin kauan kuin omistat laitteen.

Kierrettävien silmäkuppien ja pitkän silmänetäisyyden ansiosta
kiikareita on helppo käyttää silmälasienkin kanssa.
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BX-2 CASCADES-MALLIT

8x42mm

10x42mm

BX-2 ACADIA-MALLIT

BX-2 CASCADES® -kiikareissa on keskitarkennus ja vaihekorjaavalla
pinnoitteella varustetut BAK4-kattoprismat, jotka takaavat kuvaan
poikkeuksellisen terävyyden, kontrastin ja värien tarkkuuden.
Kilpailukykyisen hintansa vuoksi nämä ovat yhdet arvoltaan parhaista
kiikareista, joita markkinoilla on.

BX-2 CASCADES
Erinomainen suorituskyky hämärissä valaistusolosuhteissa.
Ominaisuudet erottuvat edukseen varsinkin aamun varhaisina ja
illan myöhäisinä hetkinä.

48

Pitkä silmänetäisyys ja kierrettävät silmäkupit lisäävät myös
silmälaseja käyttävien mukavuutta pitkäaikaisessa katselussa.
Kapeat ja ergonomiset kiikarit sopivat luontevasti kaikenkokoisiin
käsiin.
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Vaihekorjaavalla pinnoitteella varustetut kattoprismat tuottavat
moitteettoman terävän kuvan.
Kokonaan monikerrospinnoitetut linssit läpäisevät tehokkaasti
valoa kaikissa valaistusolosuhteissa.
Noin kolmen metrin etäisyydellä toimiva lähitarkennus.
Kumipanssarointi, kestävät ja vesitiiviit.

Metsästäjien toiveiden mukaan valmistettu
BX-2 ACADIA® on lukuisilla ominaisuuksilla
varustettu laite, johon kaikilla on varaa.
Poikkeuksellisen hyvä optiikka. 100-prosenttisesti
vesitiivis rakenne. Verraton luotettavuus.
Rajoitettu elinikäinen takuu. Erinomaiset kiikarit
kenelle tahansa metsästäjälle.

BX-2 ACADIA
Monikerrospinnoitetut linssit optimoivat valonläpäisyn,
tarkkuuden ja kontrastin.
Vaihekorjaavalla pinnoitteella varustetut prismat parantavat
resoluutiota tuottaen koko näkökentän laajuisen terävän kuvan.

8x42mm

10x42mm

10x50mm

12x50mm

Acadia-kiikareissa on pitkä silmänetäisyys ja kierrettävät
silmäkupit, minkä ansiosta niitä on helppo käyttää silmälasienkin kanssa.
Kestävät ja vesitiiviit.

Kapean kattoprismaan perustuvan rakenteen ansiosta kiikarit
ovat hyvänmuotoiset ja pienikokoiset, joten ne sopivat kaikenkokoisiin käsiin.

24.02.13 19:21

BX-1 ROGUE-MALLIT
Rogue Compact -sarjan kiikareissa ovat täysikokoisten Rogue-kiikareiden kaikki
ominaisuudet taskukoossa. Käänteiseen porroprismaan perustuvan rakenteen ansiosta
kiikareista on saatu uskomattoman pienet ja keveät optisen suorituskyvyn kuitenkaan
kärsimättä. Kun et halua kantaa liikaa kuormaa, mutta vaadit kiikareilta silti terävää ja
tarkkaa kuvaa sekä tehokasta suurennusta, Rogue Compact on oikea valinta.

Klassinen tyyli ja suunnittelu ovat tehneet
BX-1 ROGUE® -mallista heti suosikin. Kiikarissa
on suorituskykyisen porroprismarakenteen ympärille rakennettu
tasapainoinen runko. Siihen on lisätty monikerrospinnoitetut linssit,
Leupoldin ainutlaatuinen vesitiiviys ja luonnollisesti Leupoldin elinikäinen takuu.

8x42mm

10x42mm

8x50mm

10x50mm

Kokonaan monikerrospinnoitetut linssit optimoivat valonläpäisyn,
kirkkauden, tarkkuuden ja kontrastin.
Tarkennussäätimen lukitus pitää tarkennuksen paikallaan, mistä on
etua pitkäaikaisessa tai toistuvassa katselussa.
Perinteinen porroprismalla varustettu linssijärjestelmä tuottaa
kolmiulotteiselta vaikuttavan erinomaisen kuvan.

Leupold BX-1 YOSEMITE® -kiikarit on tehty sopimaan kaikille aikuisista lapsiin. Niiden linssien välistä etäisyyttä voidaan
säätää kaikille sopiviksi uhraamatta optista laatua. Lomilla, päiväretkillä tai vaikkapa takapihalla kuka tahansa kokemattomista tai
nuorista käyttäjistä kokeneisiin aikuisiin voi nauttia vaativillekin käyttäjille kelpaavasta suorituskyvystä.

Yosemite-kiikarit sopivat kooltaan ja linssien
väliseltä etäisyydeltään yhtä hyvin aikuisille kuin
lapsillekin.

10x25mm Compact

BX-1 ROGUE

Kestävät ja vesitiiviit.

BX-1 YOSEMITE

8x25mm Compact

Laaja näkökenttä.

BX-1 YOSEMITE-MALLIT

6x30mm

Pitkä silmänetäisyys. Erinomaiset aloittelijoille,
myös silmälasien käyttäjille.

8x30mm

Kestävät ja vesitiiviit.

Monikerrospinnoitetut linssit varmistavat
optimaalisen kirkkauden, resoluution,
kontrastin ja värien tarkkuuden.

50-70 mm
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KAUKOPUTKET

ANSAITAKSEEN GOLDEN RING-MERKINNÄN, KAUKOPUTKELLA ON OLTAVA
SAMAT OMINAISUUDET KUIN VASTAAVILLA KIIKARITÄHTÄIMILLÄ:
ehdoton kestävyys, erinomainen optinen laatu, 100-prosenttinen vesitiiviys
ja valmistettu Yhdysvalloissa. Valikoimamme sisältää täyden
sarjan kaukoputkia, jotka ansaitsevat käyttää
Leupoldin nimeä ja joista voit olla ylpeä.

YKSI KAUKOPUTKI EI SOVI
KAIKKIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN.
Kaukoputkimallistostamme löytyy kuitenkin tarvitsemasi laite, oli käyttötarkoitus
mikä tahansa.

50
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Kun tilaa on vähän, valitse jokin ultrapienistä malleistamme, kuten 10-20x40mm.
Kun olet saaliin perässä ja jokainen yksityiskohta on tärkeä, pakkaa mukaan
mullistava 20-60x80mm HD -kaukoputki. Jos tarvitset jotakin näiden väliltä, voit
aina valita luotettavan Golden Ring -kaukoputken. Niistä jokaisessa on käytetty
luotettavaa, kestävää ja kevyttä rakennetta, ja niiden kuvanlaatu on lyömätön.

20x

30x

40x

60x
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Digitaalisen kameran sovitin
Sovittimen avulla useimmat
digitaaliset kamerat voidaan liittää
sekä 12-40x60 mm:n että
20-60x80 mm:n Golden Ring
-kaukoputkiin.

GOLDEN RING-MALLIT

10-20x40mm Compact

15-30x50mm Compact

12-40x60mm

12-40x60mm HD

GOLDEN RING®
15-30x50 COMPACT -SARJA

GOLDEN RING®
12-40x60 HD -SARJA

GOLDEN RING® 20-60x80 HD
BOONE AND CROCKETT® -SARJA

Sisältää kaukoputken, nopeasti irrotettavan olkahihnan,
mukautetun, topatun vyökotelon, linssinsuojuksia, erityisesti
1/4-20-kierteisiä telineitä varten suunnitellun sovittimen,
vakaan pöydällä pidettävän kolmijalan ja kovan kantolaukun.

Tämä arvokas sarja sisältää teräväpiirtokaukoputken, Leupoldin
pienikokoisen ja säädettävän kolmijalan, ikkunakiinnikkeen autoon
ja sovittimen digitaaliselle kameralle. Tarvikkeet toimitetaan
kovassa, vahvistetussa kotelossa, joka on sisältä pehmustettu.

Kaikki, mitä tarvitset tarkkailuun kentällä tai penkillä. Pakkaukseen sisältyy pehmeä
Cordura-kotelo, olkahihna, kevyt ja säädettävä kolmijalka, jossa on moneen suuntaan
kallistuva pää, ja vahvistettu ja pehmustettu kantolaukku.

GOLDEN RING® 12-40x60

GOLDEN RING® 12-40x60 HD

GOLDEN RING® 10-20x40
COMPACT

GOLDEN RING® 15-30x50
COMPACT

Tehokas, terävä ja kirkas optiikka.

Paino ainoastaan 470 grammaa ja pituus vain 190 mm.

Paino ainoastaan 650 grammaa ja pituus vain 28 cm.

Xtended Twilight Lens System

Uskomattoman vakaa kädessä, mutta kaukoputkea voidaan myös
kantaa kaulassa.

Kaukoputkea voidaan käyttää kädessä tai jalustalla.

30 mm:n silmänetäisyys on pitempi kuin missään muussa
markkinoilla olevassa kaukoputkessa.

Multicoat 4 vakiopinnoite linsseissä.

20-60x80mm HD Boone and Crockett Edition

Multicoat 4 vakiopinnoite linsseissä.

Pituus vähän yli 315 mm ja paino noin 1 100 grammaa.
Saatavissa sovitin digitaaliselle kameralle.

Xtended Twilight Lens System –
Käyttää aallonpituuskohtaisesti kehitettyjä linssien pinnoitteita,
jotka on optimoitu läpäisemään hämärissä olosuhteissa esiintyviä
valon aallonpituuksia. Näe hämärässä pidempään kuin koskaan
aikaisemmin.
Lyijyttömät ja arsenikittömät linssit –
Tavallista parempi optinen terävyys, koska linssit eivät sisällä
lyijyä, ja ne on leikattu ja kiillotettu tarkasti.
Ylivertainen hankauksen kestävyys –
Linssien ulkopinnat on käsitelty DiamondCoat 2 -pinnoitteella, jonka
ansiosta linssin valonläpäisy ja hankauksenkestävyys ovat valikoimamme parhaat – ne ylittävät jopa sotilaskäytön vaatimukset.
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GOLDEN RING® 20-60x80 HD
BOONE AND CROCKETT®
EDITION
Tässä erityismallissa yhdistyvät Leupoldin legendaarinen kestävyys,
100-prosenttinen vesitiiviys, lyijyttömästä lasista valmistettujen
linssien ylivertainen optinen laatu, ainutlaatuinen Xtended Twilight
Lens System -järjestelmä ja DiamondCoat 2 -hankauksenkestävyys.
Mallissa on laaja silmänetäisyys pitkäaikaista katselua varten
sekä laaja katselualue koko näkökentän alueella. Kestävä
magnesiumrunko on äärimmäisen kevyt ja kestävä, minkä
ansiosta se on ihanteellinen kenttäolosuhteisiin. Kaukoputkella on
elinikäinen takuu.
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SX-2 KENAI-MALLIT

SX-2 Kenai 30x, 25-60x80mm HD Straight

Oli tähtäimessä sitten kuningaspeura tai maalitaulu kilpailuissa,
SX-2 KENAI® on houkuttelevan hintainen teräväpiirtokaukoputki.
Siinä on huippuluokan 80 millimetrin teräväpiirtolinssi, erinomainen
valonläpäisy, terävä ja kirkas kuva sekä tarkka värien toisto.
Se toimii yhtä hyvin arvioitaessa suurriistaa avoimella
preerialla kuin arvioitaessa tuulta
1.000 metrin matkalla ampumaradalla.

Kaksi okulaaria jokaiseen
kaukoputkeen – Jokaisen Kenain mukana
toimitetaan 30-kertainen laajakulmaokulaari ja
25–60-kertainen sädettävä okulaari, joiden ansiosta
kaukoputki on uskomattoman monipuolinen. Käytännössä
saat kaksi kaukoputkea yhden hinnalla.

SX-2 Kenai 30x, 25-60x80mm HD Angled

Kenai suora okulaari

30x80 mm
m

25-60x80 mm
Kenai 45° okulaari

30x80
30
0x800 mm

Objektiivi – Suorituskykyinen 80 millimetrin teräväpiirtoobjektiivi parantaa värien tarkkuutta, kuvan kirkkautta ja kuvan
kokonaisterävyyttä merkittävästi.
Magnesiumrunko – Kestävän rakenteen ja kevyen
materiaalin ansiosta Kenaita on helppo kuljettaa ja käyttää,
mutta kestävyydestä ei siitä huolimatta ole tarvinnut tinkiä.
Vesitiivis – Kenai on täytetty typellä, jotta siitä on saatu
varmasti vesitiivis ja huurtumaton.
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Laajakulmanäkymä – 30-kertaisen laajakulmaokulaarin
avulla näet kerralla koko maiseman.

Erittäin laaja suurennusalue – 25–60-kertainen okulaari
on joustava ja sopii joka tilanteeseen.
Linssijärjestelmä – Kenain linssit on Index Matched
-pinnoitettu, minkä ansiosta kontrasti ja värien tarkkuus ovat
ensiluokkaiset.
Kiinnike kolmijalkaa varten – Kaukoputken runkoon
kuuluvan pyörivän kiinnikkeen ansiosta kolmijalan voi kiinnittää
helposti.
Sisäänvedettävä vastavalosuoja – Kenaissa on runkoon
sisäänrakennettu sisäänvedettävä vastavalosuoja, joka vähentää
heijastuksia kirkkaissa olosuhteissa ja suojaa linssiä vesi- ja
lumisateessa.

25-60x80 mm

Laaja silmänetäisyys – Mukavien kierrettävien
silmäkuppien ja ei-kriittisen silmänetäisyyden ansiosta
pitkäkin katseluaika tuntuu miellyttävältä.
Tasapainotettu rakenne – Kenai ei pelkästään
näytä hyvältä, vaan sen muotoilulla on myös tarkoitus.
Suurikokoinen tarkennusrengas on sijoitettu kolmijalan
kiinnikkeen kohdalle, jotta Kenai pysyy vakaana
tarkennettaessa. Käyttäjää on ajateltu kaukoputken
kaikkien osa-alueiden suunnittelussa: Kaukoputkessa on
sisäänrakennetut lisälaitteet ja helppokäyttöiset, kumitetut
säätörenkaat.

KENAI-KAUKOPUTKISARJA
Osta täydellinen pakkaus ja valitse joko suora tai kulmallinen
okulaari. Pakkaukseen kuuluvat myös pehmeä pussi kaukoputkelle, kaksi okulaaria, vahvistettu kova laukku ja kolmijalka.
Pienikokoinen, säädettävä kolmijalka on kevyt, ja siinä on
moneen suuntaan kallistuva pää. Moniosaiset, säädettävät
ja lipeämättömät jalat pitävät jalustan tasassa ja tukevasti
paikallaan epätasaisella maalla.
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SX-1 VENTANA-MALLIT

SX-1 Ventana 15-45x60mm Straight

SX-1 Ventana 15-45x60mm Angled

SX-1 VENTANA™ -kaukoputkessa yhdistyvät kapea ja kestävä rakenne ja
ylivertainen optinen laatu hintaan, jonka ansiosta nämä poikkeukselliset
kaukoputket ovat käytännössä jokaisen metsästäjän saatavilla.
Kaukoputki tuo kohteen lähelle säilyttäen ylivertaisen kirkkauden,
kontrastin ja värien tarkkuuden kaikilla suurennusvoimakkuuksilla.
Sillä on myös Leupoldin rajoitettu elinikäinen takuu.

SX-1 Ventana 20-60x80mm Straight

SX-1 Ventana 20-60x80mm Angled
SX-1 Ventana -okulaari
Molempiin SX-1 Ventana -malleihin on saatavilla suora tai
kulmallinen okulaari (45˚), joka lisää käyttömukavuutta
ampumaradalla tai kentällä.

SX-1 Ventana Straight Kit

Kaksi suurennusaluetta –
SX-1 Ventana -kaukoputki on saatavilla 15-45x60mmmallina että vaativaan käyttöön suunniteltuna
20-60x80mm-suurennusmallina. Molemmissa on
erittäin yksityiskohtainen ja terävä kuva kaikilla
tarvittavilla etäisyyksillä.
Uusi ergonominen muotoilu –
Ohut ja tyylikäs muotoilu tuntuu paremmalta kädessä.
Tarkennussäätimen ja vastavalosuojan suuren pykällyksen
ansiosta säätäminen onnistuu jopa käsineet kädessä. Helppo
asettaa koteloon tai reppuun.
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SX-1 Ventana Angled Kit
100-prosenttisen vesitiivis ja huurtumaton –
Kestävä rakenne ja tiivistetyt linssit kestävät pahimmatkin
luonnonvoimat.
Multicoat 4 -linssijärjestelmä –
Leupoldin kehittämä järjestelmä, joka estää valoa heijastumasta
linssien pinnoista. Ohjaa entistä enemmän valoa silmään (jopa
92 prosenttia), jotta erotat riistan helpommin pensaista tai
taustasta.

Pitkä silmäväli –
Pitkä silmäväli ja kierrettävä silmäkuppi tekevät käytöstä
helppoa jopa silmälasien kanssa.
Yhteensopiva kolmijalkojen ja digitaalisten
kameroiden kanssa.

SX-1 VENTANA
-KAUKOPUTKISARJAT
SX-1 Ventana -vastavalosuoja
Sisäänvedettävä vastavalosuoja kuuluu vakiona sekä
15-45x60mm- että 20–60x80mm-malliin. Parantaa
kuvanlaatua poistamalla linssin heijastuksia.

Sekä 15-45x60mm- että 20-60x80mm-mallit (suoralla ja
kulmallisella okulaarilla) ovat saatavilla kokonaisina paketteina,
joissa on kaikki, mitä mitä tarvitset tarkkailuun. Pakkaukset
sisältävät pienikokoisen, säädettävän kolmijalan (moneen suuntaan
kallistuva pää ja lipeämättömät jalat), kovan kantolaukun, pehmeän
kotelon, neopreenihihnan ja linssinsuojukset.
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JALUSTAT
USEITA JALUSTARATKAISUJA ERI MERKEILLE
ANSCHÜTZ ANTONIO ZOLI ARMALITE BARRETT BENELLI BERETTA BRNO BROWNING BSA CARL GUSTAF CHARLES DALY CHIPMUNK
CHURCHILL CIL COLT COOEY COOPER CVA CZ DAISY DAKOTA DYNAMIT NOBEL FREEDOM ARMS GAMM HARRINGTON &
RICHARDSON HENRY HS PRECISION INTERARMS (ROSSI-STOEGER) ITHACA J. C. HIGGINS KIMBER KNIGHT KONGSBERG MAGNUM
RESEARCH MARLIN MAUSER MOSSBERG NEW ENGLAND ARMS (H&R) NESIKA BAY PARKER HALE PRAIRIE GUN WORKS PROFESSIONAL
ORDINANCE REMINGTON RUGER SAKO SAUER SAVAGE SCHULZ & LARSON SEARS SHANGHAI SHILEN SIG SAUER SMITH & WESSON
SPRINGFIELD STEYR STONER THOMPSON/CENTER TIKKA TRADITIONS ULTRA LIGHT ARMS VOERE WEATHERBY WESTERN FIELD
WHITE WINCHESTER WOLF

QR™

QRW™

QR™-jalustan avulla voit irrottaa ja kiinnittää kiikaritähtäimen
niin, että tähtäys siirtyy korkeintaan puoli tuumaa alkuperäisestä.

Teräksiset, nopeasti irrotettavat jalustat, jotka
perustuvat tuttuun poikittaispulttimalliin.

Voit lukita vivun ”nolla-asentoon” työntämällä sitä eteenpäin.

QRW™-jalustojen avulla tarkkuus säilyy aina
erinomaisena.

Tämän mahdollistaa patentoidun vipumekanismin työstössä
noudatettu äärimmäisen pieni toleranssi.
Vaativissa testeissä luotettavaksi todettu.

TOISTUVASTI TARKKA
Vaikka olisit käyttänyt satoja tai tuhansia euroja suosikkikivääriisi ja -kiikaritähtäimeesi, satoja
tunteja latauspenkin ääressä etsimässä oikeaa latausta ja säätämässä tähtäintä, kunnes kaikki on
täydellistä, kaikki saattaa mennä hukkaan, jos jalusta pettää tärkeällä hetkellä. Leupoldiin voit luottaa
kriittisellä hetkellä. Mikään muu jalustajärjestelmä ei ole niin vakaa ja luotettava kuin Leupold.
Täysmetallirenkaissamme ja kiskoissamme on renkaan sisäpinnassa erityisesti suunnitellut liukumisen
estävät urat, jotka parantavat renkaan ja kiikaritähtäimen välistä pitoa. Leupold ei irtoa tai luista edes
suurirekyylisten tykkien kurituksessa. Saatavilla useilla pinnoitteilla. Aitoa amerikkalaista laatua,
järkkymätöntä luotettavuutta ja tarkkuutta joka laukauksella.

PRW™
54
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PRW™-renkaiden poikittaispulttikiinnitys takaa
pysyvän vakauden.
Käytä QRW™-jalustoja tai mitä tahansa
Picatinny-tyyppisiä kiskoja.
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STD™
Valmistettu työstetystä teräksestä.
Monipuolinen ja saatavissa useisiin
kiväärimalleihin.

POIKITTAISPULTTIRENKAAT
Näitä uskomattoman vakaita renkaita voidaan
käyttää esimerkiksi taktisissa haulikoissa
aseen kiinteiden kiskojen kanssa.

Kiskon etuosaan käy dovetail-rengas.

Renkaat on valmistettu erityisesti
poikittaispulttijalustoja varten.

Takarenkaan pitävät paikallaan
sivuttaissäätöruuvit.

Valmistettu työstetystä teräksestä.

Jos haluat 100-prosenttisesti mukautetun aseen, tutustu
Gunmaker-jalustavalikoimaamme. Voit räätälöidä
jalustajärjestelmäsi mieleiseksesi. Jalustoissa ei ole valmiita
reikiä tai uurteita, joten voit mukauttaa jalustan täysin
vapaasti. Jalustat on suunniteltu erityisesti Leupold STD tai
QR -renkaita varten.
Jalustan etuosaan käy dovetail-rengas ja takaosassa on
sivuttaissäätimen ruuvi.

Pitkän matkan STD™-kiskot kompensoivat
korkeussuunnassa automaattisesti luodin
putoamista pitkillä matkoilla 1/4-asteen
verran.
Kaksiosaisten STD-kiskojen avulla voidaan
kiväärin perää käyttää mahdollisimman
hyvin.
Kaksiosaiset STD-kiskot sopivat sekä vasenettä oikeakätisille, ja nimenomaan vasen- tai
oikeakätisille tarkoitettuja aseita varten on
saatavissa käännettäviä kiskoja.
STD-renkaat on suunniteltu sopimaan yksi- ja
kaksiosaisiin STD-kiskoihin.

JALUSTAT
ASEVALMISTAJILLE

LEUPOLD-RENGASJALUSTAT
Nämä ovat laadukkaita vaihtoehtoja asevalmistajien myymille
rengasjalustoille ja tapiton kiinnitysmenetelmä useimmille
.22-kaliiberisille pienoiskivääreille, joissa on 11 mm:n,
13 mm:n tai 3/8-tuuman dovetail-kisko.

RIFLEMAN

®

Ylivertainen luotettavuus ja tarkemmat kriteerit,
koska valmistamme ne yhdestä kappaleesta.

Työstetty tarkasti lentokonealumiinista

Valmistettu työstetystä teräksestä.

Saatavissa kiskot monille suosituille kivääreille

Mattamusta tai hopeanvärinen pinnoite

STD-kiskoille on saatavissa eri kokoisia
renkaita.

Edullinen, kuten Riﬂeman-kiikaritähtäin
Integroidut läpikatsottavat jalustajärjestelmät
Irroitettavat läpikatsottavat renkaat
Irrotettavat keskikokoiset ja korkeat renkaat
Pystyjakorenkaat

DUAL DOVETAIL™
Dual Dovetail™ -tavaramerkillä nimetty
järjestelmämme on perinteinen matala jalusta
kiikaritähtäimille useisiin suosittuihin aseisiin.
Jalustoihin käyvät kaikki Leupoldin pyörivät
dovetail-renkaat.
Dovetail-liitännät sekä edessä että takana
takaavat jalustan erittäin hyvän vakauden.

KÄSIASEIDEN JALUSTAT
Suunniteltu erityisesti kestämään nykypäivän
tehokkaiden käsiaseiden musertava rekyyli. Saatavissa
suosituimmille malleille.

PIDENNYSRENGASSARJAT
Saatavilla STD- ja QR™-jalustoihin
(1 tuuman tai 30 mm:n runkoputket). Näillä
pidennysrenkailla saat käyttöösi 5/8-tuumaa lisää
renkaiden välin säätövaraa.
Valmistettu työstetystä teräksestä.

RENKAAN KORKEUS
Renkaan korkeus mitataan
jalustasta renkaan keskelle.

LEUPOLD KÄYTTI TORX®-JÄRJESTELMÄÄ ENSIMMÄISENÄ
Olimme ensimmäinen Yhdysvaltalainen jalustanvalmistaja, joka otti
käyttöön Torx®-ruuvit. Toisin kuin vanhanaikaiset kuusiokoloruuvit, syvä
lohkomallinen kolo ei murra ruuvien päitä tai väännä ruuviavaimia. Torxjärjestelmä hyödyntää käyttäjän voimaa niin, että ruuvit voidaan kiristää
tiukempaan, mikä puolestaan parantaa luotettavuutta.
TORX on CamCar, Incin rekisteröity tavaramerkki.
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MARK 4
TAKTISET JALUSTAT

Mark 8 IMS
34mm Cantilever Mount

INTEGRAL MOUNTING SYSTEM (IMS™)

Mark 8 IMS
35mm Cantilever Mount

International Traffic in Arms Regulations

Uusi IMS™-järjestelmä on suunniteltu erityisesti taktiseen käyttöön. Se on saatavilla Mark 1-, Mark 2-,
Mark 4- ja Mark 8 -kokoonpanoihin, ja se on rakenteeltaan yksiosainen ja vapaasti kantava, mikä tekee siitä
vahvan ja kestävän rankoissakin olosuhteissa. Integroitu jalusta/rengas (muotoiltu samasta kappaleesta)
kiinnittyy tukevasti useimpien AR-tyyppisten ja taktisten kiväärien Picatinny-kiskoon. Koska jalusta on
tehty yhdestä kappaleesta ja renkaiden väli on kiinteä, jalusta on helpompi kiinnittää. Sen nollaus on myös
tarkkaa, koska kiskoon tarvitsee tehdä vain yksi merkki. Saatavilla tuuman, 30 mm:n ja 34 mm:n rungoille.

MARK 4 CQ/T FLAT TOP
-KIINNIKKEET
Kiinnitä Mark 4 CQ/T -kiikaritähtäin mihin tahansa Picatinny-tyylisiin kiskoihin tällä
erityisesti suunnitellulla kiinnikkeellä. Kaksi kestävää poikittaispulttia kiinnittävät alustan
ja takaavat vakauden ja kestävyyden.

Uriin ja niihin sopiviin kiiloihin perustuvaa kiinnitysjärjestelmää on saatavissa yksi- ja kaksiosaisena
kokoonpanona.
Mark 4 -kiskoihin kelpaavat Mark 4 -renkaat, uran poikki ulottuvat renkaat ja QRW/PRW-renkaat.
AR-15/M16-malli on suunniteltu käytettäväksi erityisesti kahva-asennuskokoonpanojen yhteydessä.

MARK 4 AR-15/M16-KAHVAJALUSTA
Asenna kiikaritähtäin tukevasti mihin tahansa M16-versioon,
jossa on kantokahva (jalusta liukuu tähtäinkiskoon).
Käytä Leupold QRW -jalustojen kanssa.

Yksiosaisissa kiskoissa on 1/4 asteen (15-MOA) luiska pitkän matkan ammuntaan

Vakaa ja toistuvasti tarkka

Mark 4 Super High -renkaat on suunniteltu erityisesti matalaan asennukseen, jota voidaan käyttää
kaikissa pitkän matkan taktisissa tuliaseissa.

Säädä tähtäimen silmänetäisyys sopivaksi
kolmen kierteistetyn reiän

Mark 4 IMS
1" Cantilever Mount

Mark 4 IMS
30mm Cantilever Mount

Mark 4 IMS
Extended Riser

Mark 2 IMS
1" Cantilever Mount

Mark 2 IMS
Extended Riser

Kestävä teräksestä tai kevyestä lentokonealumiinista valmistettu rakenne

MUKAUTETTAVA MARK 4 8-40 -JALUSTA
Suurikaliiberisten kiväärien suosio on nykyään kasvussa ampujien keskuudessa. Suurten kiikaritähtäinten
asentaminen näihin tuliaseisiin tavallisilla 6-48-ruuveilla ei ole ihanteellinen ratkaisu, koska rekyylin kasvamisen ja kiikaritähtäimen painon vuoksi ruuvit saattavat ylikuormittua ja aiheuttaa vikoja. Kiinnityksestä
tulee 41 prosenttia vahvempi, kun kiikaritähtäin asennetaan uusilla entistä vahvemmilla 8-40-ruuveilla, joista
onkin tulossa suurikaliiberisten kiväärien välttämätön varuste.
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6-48

8-40

Leupold voi ylpeänä esitellä uuden mukautettavan Mark 4 8-40 -jalustan. Se on ensimmäinen
jalusta, johon voidaan kiinnittää sekä tukevia 8-40-ruuveja että muutettuja 6-48-olkaruuveja.
Tässä asennusjärjestelmässä on tavallista suuremmat läpireiät, joihin voidaan kiinnittää paksuja
8-40-ruuveja. 6-48-vakioruuvit on korvattu olkaruuveilla, joita voidaan käyttää tavallista suuremmissa rei’issä. Monipuolisen asennusjärjestelmän avulla kiväärissä voidaan käyttää tavallisia
6-48-ruuveja tai 8-40-ruuveja, kunhan kivääriin on porattu ja kierteitetty niille reiät. Tuotteen
mukana toimitetaan sekä 6-48-olkaruuvit että 8-40-ruuvit.

Mark 1 IMS
Extended Riser
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LISÄVARUSTEET
SARANALLISET ALUMINALINSSINSUOJUKSET
Nopeuden, helppokäyttöisyy- den ja matalan muotoilun
ansiosta saranalliset linssinsuojukset ovat paras vaihtoehto.

TILAUSTIEDOT

SAATAVISSA
MYÖS SEURAAVAT:
Alumina-kumisuoja okulaarille
Kierteistetyt Alumina-linssinsuojukset
Alumina-adapteri 15 metrin tarkennukselle
Alumina-vastavalosuoja (6,4 cm ja 10,2 cm)

TORX®-ruuvimeisseli

Asennustyökalu

Rengasavain

Rengasmomenttiavain

Lenspen-puhdistuskynä

Magneettinen valaistu kohdistin

LEUPOLD BINOCULARS
BX-4 McKINLEY HD BINOCULARS
8x42mm
10x42mm
BX-3 MOJAVE BINOCULARS
8x42mm
10x42mm
10x50mm
12x50mm
BX-2 CASCADES BINOCULARS
8x42mm
10x42mm
BX-2 ACADIA BINOCULARS
8x42mm
10x42mm
10x50mm
12x50mm
BX-1 ROGUE BINOCULARS
8x25mm Compact
10x25mm Compact
8x42mm
10x42mm
8x50mm
10x50mm
BX-1 YOSEMITE BINOCULARS
6x30mm
6x30mm (Clamshell)
8x30mm
8x30mm (Clamshell)
BX-T TACTICAL BINOCULARS
10x42mm
10x42mm
LEUPOLD TRAIL CAMERA SYSTEM
TRAIL CAMERA SYSTEM
RCX-1 Trail Camera
RCX-1 System Kit
RCX-2 Trail Camera
RCX-2 System Kit

FINISH & PART NO.
B
117789
117790
B
MT
111766
111767
111768
111769
111770
111771
111772
111773
B
MI
111738
111739
111741
111742
B
MI
111746
111747
111748
111749
115471
115472
115473
115474
B
MBU
59220
—
59225
—
65550
65755
67630
—
67625
—
65555
65760
B
N
MT
67715
67720
—
116723
—
—
67725
67730
116753
67710
—
67740
RETICLE
B
—
115934
Mil-L
115935

FINISH
SB
SB
SB
SB

PART NO.
112199
112201
112200
112202

FINISH:
B = Musta, MT = Mossy Oak Treestand, MI = Mossy Oak Break-Up Infinity,
MBU = Mossy Oak Break-Up, N = Luonnonvärinen, SB = Tummanruskea

L_Kat_13_RZ.indd 57

24.02.13 14:19

TILAUSTIEDOT
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LEUPOLD SCOPES
RETICLE & PART NO.
VX-6
Finish
Duplex
Fine Duplex
German #4
1-6x24mm CDS
M
112316
—
112317
2-12x42mm CDS
M
111977
—
—
3-18x44mm Side Focus CDS
M
—
115001
—
3-18x50mm Side Focus CDS
M
—
115005
VX-6 Illuminated Reticle
Finish FireDot Duplex FireDot LR Duplex FireDot Circle FireDot 4
1-6x24mm CDS
M
112318
—
112319
—
1-6x24mm CDS MOA/Metric
M
—
—
—
112320
2-12x42mm CDS
M
111979
111980
—
—
2-12x42mm CDS MOA/Metric
M
—
—
—
115199
3-18x44mm Side Focus CDS
M
115003
—
—
—
3-18x50mm Side Focus CDS
M
115007
—
—
—
3-18x50mm Side Focus CDS MOA/Metric M
—
—
—
115198
VX-3L
Finish
Duplex
Fine Duplex
Boone & Crockett Big Game
3.5-10x50mm
M
66670
—
66675
3.5-10x50mm CDS
M
59265
—
—
3.5-10x56mm
M
66680
—
66685
4.5-14x50mm
M
66695
—
66700
4.5-14x50mm CDS
M
59275
—
—
4.5-14x56mm Side Focus
M
66710
—
66715
4.5-14x56mm Side Focus CDS
M
115241
—
—
6.5-20x56mm Side Focus
M
—
66725
—
6.5-20x56mm Side Focus Target
M
—
—
—
6.5-20x56mm Side Focus
EV
—
—
—
Illuminated
Illuminated
VX-3L Illuminated Reticle
Finish
Duplex
Boone & Crockett Big Game
3.5-10x50mm
M
67415
67410
3.5-10x50mm Metric
M
—
—
3.5-10x56mm
M
67865
67860
3.5-10x56mm Metric
M
—
—
4.5-14x50mm
M
67880
67875
4.5-14x50mm Metric
M
—
—
4.5-14x56mm Side Focus
M
67895
67890
4.5-14x56mm Side Focus Metric
M
—
—
Fine
Heavy
German
Target
VX-3
Finish
Duplex
Duplex
Duplex
#4
Dot
1.5-5x20mm
G
66360
—
—
—
—
1.5-5x20mm
M
66370
—
66375
66380
—
1.75-6x32mm
M
66385
—
66390
—
—
2.5-8x36mm
G
66330
—
—
—
—
2.5-8x36mm
M
66340
—
—
—
—
2.5-8x36mm
S
66350
—
—
—
—
3.5-10x40mm
G
66125
—
—
—
—
3.5-10x40mm
M
66090
—
—
—
—
3.5-10x40mm
S
66095
—
—
—
—
3.5-10x40mm CDS
M
59260
—
—
—
—
3.5-10x50mm
G
66255
—
—
—
—
3.5-10x50mm
M
66270
—
66275
—
—
3.5-10x50mm
S
66285
—
—
—
—
3.5-10x50mm CDS
M
111827
—
—
—
—
4.5-14x40mm
M
66215
—
—
—
—
4.5-14x40mm
S
66230
—
—
—
—
4.5-14x40mm CDS
M
59270
—
—
—
—
4.5-14x40mm Side Focus
G
66395
—
—
—
—
4.5-14x40mm Side Focus
M
66410
66415
—
—
—
4.5-14x40mm Side Focus CDS
M
115240
—
—
—
—
4.5-14x40mm Adj. Obj.
M
66430
66435
—
—
—
4.5-14x40mm Adj. Obj. CDS
M
115239
—
—
—
—
4.5-14x50mm
M
66295
—
66300
—
—
4.5-14x50mm
S
66315
—
—
—
—
4.5-14x50mm CDS
M
115237
—
—
—
—
4.5-14x50mm Side Focus
M
66480
—
—
—
—
4.5-14x50mm Side Focus CDS
M
115238
—
—
—
—
6.5-20x40mm Side Focus
G
—
66520
—
—
—
6.5-20x40mm Side Focus
M
—
66530
—
—
—
6.5-20x40mm Side Focus
S
—
66540
—
—
—
6.5-20x40mm Adj. Obj.
M
—
66550
—
—
66555
6.5-20x40mm EFR Target
M
—
66565
—
—
66570
6.5-20x50mm Side Focus Target
M
—
66575
—
—
66580
6.5-20x50mm Side Focus Target
S
—
66590
—
—
—
8.5-25x50mm Side Focus Target
M
—
66600
—
—
66605

Uudet tuotteet ovat punaisella
LEUPOLD SCOPES
Boone & Crockett Big Game
—
111978
—
—
Illum. Boone & Crockett Big Game
—
—
—
—
115004
115008
—
Varmint Hunter’s
Target Dot
—
—
—
—
—
—
66705
—
—
—
—
—
—
—
—
—
66730
66735
66740
—
Illuminated
German #4 Dot
—
67420
—
67870
—
67885
—
67900
Varmint
Boone & Crockett
Hunter’s
Big Game
—
—
—
—
—
—
—
—
—
66345
—
—
—
66105
—
66110
—
66115
—
—
—
—
—
66280
—
—
—
—
66220
66225
66235
66240
—
—
—
—
66420
66425
—
—
66440
66445
—
—
66305
66310
—
66325
—
—
66485
66490
—
—
—
—
66535
—
66545
—
66560
—
—
—
66585
—
66595
—
66610
—

VX-3 Illuminated Reticle

1.5-5x20mm
1.5-5x20mm Metric
3.5-10x50mm
3.5-10x50mm Metric
4.5-14x50mm Side Focus
4.5-14x50mm Side Focus Metric
VX-R Illuminated Reticle

1.25-4x20mm
1.25-4x20mm Metric
1.25-4x20mm Hog
1.25-4x20mm Patrol
2-7x33mm
2-7x33mm Metric
3-9x40mm
3-9x40mm Metric
3-9x40mm CDS
3-9x40m Patrol
3-9x50mm
3-9x50mm Metric
3-9x50mm CDS
4-12x40mm
4-12x40mm Metric
4-12x40mm CDS
4-12x50mm
4-12x50mm Metric

RETICLE & PART NO.
Finish

Illuminated
Boone & Crockett Big Game

Illuminated
Circle Dot

Illuminated
Duplex

Illuminated
German #4 Dot

M
M
M
M
M
M

—
—
67580
—
67845
—

—
67840
—
—
—
—

67830
—
67585
—
67850
—

—
67835
—
67590
—
67855

Finish

FireDot
Duplex

FireDot 4

FireDot
Circle

Ballistic
FireDot

FireDot
Pig Plex

FireDot
SPR*

FireDot
TMR

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

111230
—
—
—
110684
—
110686
—
112194
—
110688
—
112195
—
—
111238
111241
—

—
110683
—
—
—
110685
—
110687
—
—
—
110689
—
—
111239
—
—
111242

111231
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
111233
—
111236
—
—
—
111237
—
—
111240
—
—
111249
—

—
—
113165
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
113769
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
113771
—
—
—
—
—
—
—
—

VX-2

Finish

Duplex

1-4x20mm
2-7x33mm
2-7x33mm CDS
3-9x40mm
3-9x40mm
3-9x40mm Metric
3-9x40mm
3-9x40mm CDS
3-9x50mm
3-9x50mm
3-9x50mm CDS
4-12x40mm
4-12x40mm Adj. Obj.
4-12x40mm Adj. Obj.
4-12x40mm Adj. Obj. CDS
4-12x50mm
4-12x50mm
4-12x50mm CDS
6-18x40mm Adj. Obj.
6-18x40mm Adj. Obj. CDS
6-18x40mm Adj. Obj. Target
VX-1
VX-HOG 1-4x20mm
2-7x33mm
2-7x33mm
3-9x40mm
3-9x40mm
3-9x40mm
3-9x50mm
3-9x50mm
4-12x40mm
4-12x40mm

M
M
M
G
M
M
S
M
G
M
M
M
M
S
M
M
S
M
M
M
M
Finish
M
G
M
G
M
S
G
M
G
M

110793
110794
114402
110796
110797
—
110802
114404
110804
110805
114406
114396
—
—
—
110811
110813
114410
—
—
—

Fine
Duplex

Heavy
Duplex

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
110808
110810
114408
—
—
—
110814
114412
110816
Duplex
–
113862
113863
113873
113874
113878
113881
113882
113885
113886

—
—
—
—
—
—
—
—
—
110806
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Wide
Duplex

—
—
—
—
110798
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Wide Duplex
–
–
113864
–
113875
–
–
113883
–
113887

German
#4

Leupold
Dot

Target
Dot

—
—
—
—
—
110799
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
110800
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
110817
LR Duplex
–
–
113865
–
113876
–
–
113884
–
113888

LR
Duplex

LRV
Duplex

—
—
110795
—
—
—
—
—
110801
—
—
—
—
—
—
—
—
—
110807
—
—
—
—
—
110809
—
—
—
—
—
110812
—
—
—
—
—
—
110815
—
—
—
—
Pig Plex
114933
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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LEUPOLD SCOPES

COMPETITION SERIES

RETICLE & PART NO.

FX-3

Finish

Duplex

Fine
Duplex

6x42mm
6x42mm
12x40mm Adj. Obj. Target
FX-II
2.5x28mm IER Scout
2.5x28mm IER Scout
2.5x28mm IER Scout
4x33mm
4x33mm
6x36mm
6x36mm

G
M
M
Finish
M
S
GMG
G
M
G
M

66805
—
—

—
—
66830

SHOTGUN / MUZZLELOADER

Finish

VX-1 1-4x20mm
VX-1 2-7x33mm
VX-1 3-9x40mm
Prismatic 1x14mm Hunting
Leupold UltimateSlam 2-7x33mm
Leupold UltimateSlam 2-7x33mm
Leupold UltimateSlam 3-9x40mm
Leupold UltimateSlam 3-9x40mm
CROSSBONES
2-7x33mm (Blister)
RIFLEMAN
2-7x33mm
3-9x40mm
3-9x50mm
4-12x40mm
RIMFIRE
FX-I 4x28mm Rimfire
FX-I 4x28mm Rimfire
VX-1 2-7x28mm Rimfire
VX-1 2-7x28mm Rimfire
VX-2 3-9x33mm Rimfire EFR
VX-2 3-9x33mm Rimfire EFR CDS
HANDGUN
FX-II 2x20mm
FX-II 2x20mm
FX-II 2x20mm
FX-II 4x28mm
FX-II 4x28mm
FX-II 4x28mm
VX-3 2.5-8x32mm
VX-3 2.5-8x32mm
VX-3 2.5-8x32mm
DELTAPOINT REFLEX SIGHT
DeltaPoint with Cross-Slot Mount
DeltaPoint with All Mounts (Kit)
ULTRALIGHT
FX-II 2.5x20mm Ultralight
VX-2 2-7x28mm Ultralight
VX-2 2-7x28mm Ultralight
VX-2 3-9x33mm Ultralight
VX-2 3-9x33mm Ultralight
VX-2 3-9x33mm Ultralight CDS
VX-2 3-9x33mm Ultralight EFR

M
M
M
M
M
S
M
S
Finish
M
Finish
M
M
M
M
Finish
G
M
G
M
M
M
Finish
G
M
S
G
M
S
G
M
S
Finish
M
M
Finish
M
G
M
M
S
M
G

Duplex

58810
58820
62230
58530
—
58560
—
Heavy
Duplex

Illum.
Circle Plex

113860
113866
113877
—
—
—
—
—

—
—
—
63885
—
—
—
—

Heavy
Duplex

Wide
Duplex

—
—
66810
66815
—
—
Wide Duplex
—
—
—
—
58550
—
58830

LR
Duplex

Leupold
Dot

—
—
66820
—
66835
66840
LR Duplex
—
—
—
—
—
—
63085

1/8 min. Target Dot

1/8-MOA Target Dot

3/8 min. Leupold Dot

1/2 min. Leupold Dot

53430

53432

—

—

—

Competition Series 40x45mm

M

53434

53436

—

—

—

Competition Series 45x45mm

M

53438

53440

—

—

—

FX-3 6x42mm Adj. Obj. Competition Hunter

M

—

—

66825

—

—

FX-3 25x40mm Adj. Obj. Silhouette

M

—

—

—

66845

66850

M

—

—

—

66855

66860

FireDot TMR

FX-3 30x40mm Adj. Obj. Silhouette
PRISMATIC TACTICAL

Finish

Illum. Circle Plex

1x14mm Tactical

M

MARK AR MOD 1

Finish

Duplex

Fine Duplex

Mil Dot

63300
FireDot SPR*

1.5-4x20mm P5

M

115388

—

—

115387

—

3-9x40mm P5

M

115389

—

115390

—

115370

4-12x40mm Adj. Obj. P5

M

—

115391

115392

—

—

Turkey
Plex

6-18x40mm Adj. Obj. P5

M

—

115393

115394

—

—

SA.B.R.

Illum.
DCD

—
—
—
—
113868
113869
113879
113880

—
—
—
—
—
—
115368
—

—
—
—
66170
—
—
—
—

113861
113867
—
—
—
—
—
—

1.1-8x24mm CQBSS M5B1 Front Focal

M

116669

3.5-25x56mm M5B2 Front Focal

M

115150

RBR

56150
56160
58160
56170

—
66195
—
—
Fine Duplex

67435
66135
Heavy Duplex
58460
—
—
—
—
—
—

Finish Illuminated Mil Dot

Illuminated M-TMR

Illuminated H27D

Illuminated H58

Illuminated 7.62 CMR-W

110121

112564

—

116670

Finish

Mil Dot

TMR

1-6x20mm M6C1 Front Focal

M

—

—

—
Illum.
TMR-D
115045

3-18x44mm M5B2 Front Focal

M

115946

115943

—

116777

3-18x44mm M5C2 Front Focal

M

—

—

—

—

MARK 6

Illum.
7.62 CMR-W

Illum.
5.56 CMR-W

—

114337

115044

—

—

115292

—

—

115087

—

—

Tremor 2

115062

116448

—
Illum.
CM-R2

—
H58

—

Mil Dot

Illum.
Mil Dot

SPR*

Illum.
SPR*

TMR

Illum.
TMR

H27

H37

H58

Illum. 300
Blackout

1-3x14mm CQ/T

M

—

—

—

67670

—

—

—

—

67675

—

—

—

—

4x24mm HAMR

M

—

—

—

—

—

—

—

—

110995

—

—

—

—

4x24mm HAMR with DeltaPoint (3.5-MOA Ret.)

M

—

—

—

—

—

—

—

—

114488

—

—

—

—

4x24mm HAMR with DeltaPoint (7.5-MOA Ret.)

M

—

—

—

—

—

—

—

—

111412

—

—

—

—

1.5-5x20mm MR/T (one-inch)

M

—

—

—

—

59100

—

—

—

—

—

—

—

—

1.5-5x20mm MR/T M2

M

—

—

—

—

—

67905

—

—

110180

—

—

—

—

Finish Duplex

Illum.
Circle Dot

7.62
CMR-W

—

—
Illum.
Tremor 2
—

1.5-5x20mm MR/T M2 Front Focal

M

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

113594

2.5-8x36mm MR/T M1

M

—

—

67910

—

—

—

60210

67915

—

—

—

—

—

2.5-8x36mm MR/T M2

M

—

—

67920

—

—

—

60180

67925

—

—

—

—

—

3.5-10x40mm LR/T M1

M

—

52128

67930

—

—

—

60020

67935

—

—

—

—

—

3.5-10x40mm LR/T M2

DE

—

—

—

—

—

—

—

67940

—

—

—

—

—

3.5-10x40mm LR/T M3

M

—

51850

67945

—

—

—

60025

67950

—

—

—

—

—

3.5-10x40mm LR/T M1 Front Focal

M

—

58850

—

—

—

—

60030

—

—

—

—

—

—

3.5-10x40mm LR/T M3 Front Focal

M

—

58860

—

—

—

—

60035

—

—

—

—

—

—

3.5-10x40mm LR/T M5 Front Focal

M

—

110080

—

—

—

—

110074

—

—

—

—

—

—

4.5-14x40mm LR/T Target

M

56140

56130

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.5-14x50mm LR/T M1

M

54660

54560

67955

—

—

—

60005

67965

—

—

—

—

—

6.5-20x50mm LR/T M1

M

—

54680

67970

—

—

—

60080

67975

—

—

—

—

—

8.5-25x50mm LR/T M1

M

—

54690

67980

—

—

—

60070

67985

—

—

—

—

—

8.5-25x50mm LR/T M5

M

—

—

—

—

—

—

—

113092

—

—

—

—

—

10x40mm LR/T M1

M

—

48431

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.5-MOA Delta

10x40mm LR/T M3

M

—

47638

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

59665
65930

16x40mm LR/T M1

M

—

50541

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.5-14x50mm ER/T M1 Front Focal

M

—

65490

—

—

—

—

65495

—

—

—

—

—

—

4.5-14x50mm ER/T M3 Front Focal

M

—

—

—

—

—

—

59345

—

—

—

—

—

—

4.5-14x50mm ER/T M5 Front Focal

M

—

110081

—

—

—

—

110075

—

—

110084

—

—

—

—

—

—

58670
58680
113871
113872
110827
114416
Duplex
58720
67820
58730
58740
58750
58760
66615
67825
66620
3.5-MOA Dot

MARK 8 ILLUMINATED RETICLE

MARK 4

Wide Duplex

—
110818
114400
—
110821
—
110822

Target Crosshair

M

FireDot
SA.B.R.

CBR
114710

Duplex

Finish

Competition Series 35x45mm

Wide Duplex

LR Duplex

58450
—
—
110819
—
114414
—

—
—
—
110820
—
—
—

6.5-20x50mm ER/T M1 Front Focal

M

—

64660

—

—

—

—

64665

—

—

6.5-20x50mm ER/T M5 Front Focal

M

—

110082

—

—

—

—

110076

—

—

110086 110087 110562

—

—
—

6.5-20x50mm ER/T M5A2 Front Focal

M

—

—

—

—

—

—

67810

—

—

68140

—

111855

8.5-25x50mm ER/T M1 Front Focal

M

—

63050

—

—

—

—

63055

—

—

—

—

—

—

8.5-25x50mm ER/T M5 Front Focal

M

—

110083

—

—

—

—

110079

—

—

—

110089

—

—

FINISH: M = Musta, Matta, G = Musta, Kiiltävä, GMG = Tummanharmaa, DE = Dark Earth, B/G = Musta/harmaa, MT = Mossy Oak Treestand, N = Luonnonvärinen, B = Black, S = Silver, EV = Extreme Varmint, B/GN = Musta/Tumma Vihreä, MBU = Mossy Oak Break-Up, MI = Mossy Oak Break-Up Infinity, BR = Ruskea
*SPR®– Special Purpose Reticle
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EMME LUPAA,
ME TAKAAMME
Leupold and Stevens, Inc. on yhdysvaltalainen perheyritys, joka on jo viiden sukupolven ja sadan vuoden
ajan suunnitellut, valmistanut ja koonnut tarkkuusoptiikkaa. Leupoldin menestys perustuu asiakkaan
tyytyväisyyden takaamiseen ja sitoutumiseen valmistaa parhaita optisia laitteita ampumaurheilua varten
sekä poliisin ja armeijan käyttöön. Tämän vuoksi tuotteillamme on Leupoldin täysi elinikäinen takuu.
Suomessa Leupold -tuotteilla on 30 vuoden takuu, elektroniikka takuu 2 v ja
RX-tuotteilla mallista riippuen takuu 1-2 v.
Jos missä tahansa Leupoldin Golden Ring -tuotteessa on materiaalivikoja tai
valmistusvirheitä, korjaamme tai korvaamme tuotteen MAKSUTTA, vaikka et olisi
tuotteen alkuperäinen omistaja. Takuukorttia ei tarvita. Aikarajoitusta ei ole.
Säädössyistä takuu on eräissä Euroopan maissa rajoitettu 30 vuoteen. Sen jälkeen voit luottaa
Leupoldin asiakaspalveluun - sieltä ei tarjota tekosyitä tai ehtoja!
Meillä on neljä palvelukeskusta, jotka auttavat takuuseen ja huoltoon liittyvissä
asioissa. Ne sijaitsevat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa ja Ruotsissa.

ITAR-TUOTTEET

Maahantuonti ja tukkumyynti:
Hjorth Urheilutukku, www.hjorth.fi
HINTA- JA SAATAVUUSTIEDOT:
www.ase.fi

Leupold & Stevens, Inc. reserves all other rights. ACADIA; ALUMINA; AMERICA’S OPTICS AUTHORITY; BALLISTICS AIMING SYSTEM; BX; CASCADES; CDS; CIRCLE PLEX; CQ/T; CQBSS; CROSSBONES; CUSTOM DIAL SYSTEM; DARK EARTH; DCD; DeltaPoint; DNA; DUPLEX; ER/T; FIREDOT; GOLDEN RING
AND THE GOLDEN RING DESIGN; HAMR; IMS; INDEX MATCHED LENS SYSTEM; KENAI; THE L DESIGN AND MEDALLION; LEUPOLD; LPS; LR/T; LR DUPLEX; LRV DUPLEX; MADE RIGHT, MADE HERE; MARK 1; MARK 2; MARK 4; MARK 6; MARK 8; MARK AR; MATCH 13; MOJAVE; MR/T; M-TMR; MULTICOAT 4;
PERFORMANCE STARTS ON THE INSIDE; PIG PLEX; PRISMATIC; QUICK SET ROTARY MENU; RCX; RIFLEMAN; ROUGE; RX; SA.B.R.; SCOPESMITH; SPR; TACTICAL MILLING RETICLE; TBR; TMR; TRUE BALLISTIC RANGE; TURKEY PLEX; VARI-X; VENDETTA; VENTANA; VX; VX-L; VX-R; VX-R HOG; VX-R PATROL;
YOSEMITE; and ZERO POINT are registered trademarks of Leupold & Stevens, Inc., Beaverton, Oregon. BLACK RING; CM-R2; COMPOSITE MATTE BLACK; CPC; DIAMONDCOAT; DIAMONDCOAT 2; DOUBLE CIRCLE DOT; DST; DUAL DOVETAIL; FX; HD; HIGH-DEFINITION; INFINITE POWER BAND; L-COAT;
LEUPOLD DOT; LIGHT OPTIMIZATION PROFILE; MCKINLEY; MST; ONE-TIME FOCUS; PLUS POINT; PRW; QUANTUM OPTICAL SYSTEM; QR; QRW; QUICK RELEASE; QUICK ZERO; RBR; RIFLEMAN BALLISTIC RETICLE; RX-FULLDRAW; STD; THIS IS WHO WE ARE; TLT; TOTAL LIGHT THROUGHPUT; TROPHY
SCALE; TWIN BIAS SPRING ERECTOR SYSTEM; ULTRALIGHT; VX-3L; XD; XTENDED TWILIGHT LENS SYSTEM; X-TREME; AND ZEROLOCK are trademarks of Leupold & Stevens, Inc., Beaverton, Oregon. BOONE AND CROCKETT, and BOONE AND CROCKETT CLUB are registered trademarks of the Boone
and Crockett Club, and are used with their expressed written permission. CORDURA is a registered trademark of Invista North America S.A.R.L. MOSSY OAK BREAK-UP INFINITY, and MOSSY OAK TREESTAND are either trademarks or registered trademarks of Haas Outdoors, Inc. PYTHON is a
registered trademark of Master Lock Company LLC. RMEF, and rocky mountain elk foundation are registered trademarks of the Rocky Mountain Elk Foundation. RUGER is a registered trademark of Sturm, Ruger & Co. Inc. TORX is a registered trademark of CamCar, Inc. LEUPOLD ULTIMATESLAM
is a registered trademark of Knight Rifles, and is used with their expressed written permission. ZEMAX is a registered trademark of Radiant ZEMAX LLC. ZYGO is a registered trademark of Zygo Corporation. We reserve the right to make design and/or material modifications without prior notice.
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LEUPOLD INTERNATIONAL
Tarkat tuotetiedot ja erikieliset oppaat
ovat osoitteessa
www.leupold.com

International Traffic in Arms Regulations

LEUPOLD 2013. TIE TOJA VOIDA AN MUUT TA A ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA . MADE AND PRINTED IN GERMANY BY C AN - DESIGN.

KAIKKIEN ITAR-säännöksen (International Traffic in Arms) (22 CFR, kohdat 120-130)
alaisten tuotteiden tuonti ja vienti edellyttää Yhdysvaltain ulkoministeriön lisenssiä.
Yksityishenkilö ei voi saada tätä lisenssiä, lisenssi on vain viranomaistahoille.
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