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Innhold.

… vil glede seg over produktene fra Leica Sport Optics. I mer enn 100 år 
har vi bidratt til å øke bevisstheten om naturen og gi mennesker fantas-
tiske opplevelser i det fri: ved hjelp av nyskapende kikkerter, teleskoper, 
kikkertsikter, avstandsmålere og varmebildekameraer. Hvert enkelt pro-
dukt er skapt for å sikre deg uforglemmelige opplevelser.

De ansatte i Leica Sport Optics – som alle er lidenskapelige jegere, 
skarpskyttere og naturelskere – er våre mest krevende kritikere. De setter 
produktene våre jevnlig på tøffe prøver og sjekker alle detaljer i praksis. 
Hvor motstandsdyktige og presise er produktene under krevende virkelige
forhold? Hvordan tåler de de uungåelige slagene og støtene? Når er ba-
lansen mellom lysstyrke, kontrast og fargegjengivelse perfekt, slik at du 
får sterke og pålitelige synsopplevelser?

Leica-utstyr gjør jakten enda mer spennende og variert. Ta deg tid til å 
gjøre deg kjent med produktene våre. Hvert enkelt av dem viser at vi 
tar påliteligheten under jakten på største alvor – uansett hvor krevende 
forholdene er.

Leica Sport Optics

Alle som setter pris på jakt og natur ...
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GEOVID R

RANGEMASTER

LEICA GEOVID 
8/10 x 42 R
Side 54

LEICA GEOVID 
8 x 56 R
Side 54

LEICA GEOVID
 15 x 56 R
Side 54

LEICA RANGEMASTER 
CRF 2800.COM 
Side 58

LEICA GEOVID
8 x 42 HD-R 2700
Side 52

LEICA GEOVID
 10 x 42 HD-R 2700
Side 52

LEICA GEOVID 
8 x 56 HD-R 2700
Side 52

GEOVID
HD-R 2700

LEICA RANGEMASTER 
CRF 2400-R 
Side 59

GEOVID
3200.COM

LEICA GEOVID 
8 x 42 3200.COM
Side 50

LEICA GEOVID 
 10 x 42 3200.COM
Side 50

LEICA GEOVID 
8 x 56 3200.COM
Side 50

Avstandsmålere

CALONOX

LEICA CALONOX 
VIEW
Side 42

LEICA CALONOX 
SIGHT
Side 44

Varmebildekameraer.

NYHET NYHET

Side 40–45
Varmebildekameraer
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... bilder med utmerket balanse, ned til minste detalj. Vi nøyer  
oss ikke med å øke lysmengden som overføres gjennom objektivet til øyet. 
Alle Leica-produkter har det vi anser som den perfekte kombinasjonen av 
høy lystransmisjon, naturtro fargegjengivelse og ideell kontrast, noe vi 
oppnår ved å redusere strølys mest mulig. Dessuten skal produktene ha 
intuitiv betjening og lang levetid. 

Fordelene dine er krystallklare. Hvis du i halvmørke kan skjelne detal-
jer i inne i skogen som ingen andre kan se, hvis du kan se små detaljer 
på tross av kraftig motlys når solen står lavt, og hvis du kan bestemme 
fugleslaget nøyaktig ved å oppdage fine variasjoner i fjærdrakten – da 
skjønner du hvorfor du bruker en Leica. 

Produktene våre bygger på mer enn 100 års kunnskap og erfaring innen 
utvikling og produksjon av optiske systemer for kameraer, sportsoptikk 
og mikroskopi. Optikkdesignerne våre utvikler programvaren sin løpende 
og tar i bruk stadig mer komplekse simuleringer for å minimere refleksjon 
og strølys. Og fordi utviklerne våre også bruker utstyret selv, kan de teste 
og ta i bruk forbedringene direkte. Produktene har en ergonomisk, tidløs 
utforming basert på praktisk erfaring. De mekaniske delene er robuste, 
nøyaktige og svært pålitelige og er fremstilt av materialer av høyeste  
kvalitet, som magnesium eller titan.

Alt vi lager har samme mål:
å gi deg den perfekte visuelle opplevelsen i mange år fremover!

Vår jakt 
på det perfekte synsinntrykket gir ...

... som vi hele tiden vurderer og forbedrer. Hver eneste dag arbeider vi 
for å forbedre kvaliteten slik at kundene våre kan glede seg over alle de 
optiske produktene våre i lang tid.

Medarbeiderne våre
Motiverte og engasjerte medarbeidere er vår viktigste ressurs. De er 
grunnlaget for suksessen vår. De gjør Leica til hva det er: et partnerskap 
basert på samarbeid og særpreg.

Produktene våre
I over 100 år har Leica vært ensbetydende med fremragende kvalitet 
innen optikk og ingeniørkunst. Teknikerne våre prioriterer høyest mulig 
mekanisk presisjon og minst mulig rom for avvik. Og de erfarne ingeni-
ørene gjennomfører en streng kvalitetskontroll av hver enkelt håndlaget 
komponent. Bare de aller beste komponentene passerer nåløyet. 

Vår service
Varig verdi spiller også en viktig rolle i servicen vår: Vi forventer at  
kundene våre skal kunne glede seg over sine Leica-produkter i mange, 
mange år. Derfor tildeler vi hver enkelt kunde en egen servicespesialist for 
å sikre at hun eller han får utmerket service og personlig tilpasset respons 
på sine behov og ønsker. 

For oss 
er kvalitet en prosess …



07

Oversikt.
Våre kikkertsikter, varmebildekameraer,  
avstandsmålere, kikkerter og teleskoper.

06

Kikkertsikter

MAGNUS i

LEICA MAGNUS 1–6.3 x 24 i
Side 12

LEICA MAGNUS 1.8 –12 x 50 i
Side 14

LEICA MAGNUS 2.4 –16 x 56 i 
Side 15

LEICA MAGNUS 1.5 –10 x 42 i
Side 13

TEMPUS ASPH.

LEICA TEMPUS ASPH. 2.0/3.5
Side 36

FORTIS 6

LEICA FORTIS 6 2–12 x 50 i
Side 25

LEICA FORTIS 6 1–6 x 24 i
Side 24

LEICA FORTIS 6 2.5–15 x 56 i
Side 26

ER LRS

LEICA ER 6.5–26 x 56 LRS
Side 34

PRS

LEICA PRS 5–30 x 56 i
Side 32

AMPLUS 6

LEICA AMPLUS 6 3–18 x 44 i (BDC MOA)
Side 30

LEICA AMPLUS 6 1–6 x 24 i
Side 30

LEICA AMPLUS 6 2.5–15 x 50 i
Side 30

LEICA AMPLUS 6 2.5–15 x 56 i
Side 30

GEOVID R

RANGEMASTER

LEICA GEOVID 
8/10 x 42 R
Side 54

LEICA GEOVID 
8 x 56 R
Side 54

LEICA GEOVID
 15 x 56 R
Side 54

LEICA RANGEMASTER 
CRF 2800.COM 
Side 58

LEICA GEOVID
8 x 42 HD-R 2700
Side 52

LEICA GEOVID
 10 x 42 HD-R 2700
Side 52

LEICA GEOVID 
8 x 56 HD-R 2700
Side 52

GEOVID
HD-R 2700

LEICA RANGEMASTER 
CRF 2400-R 
Side 59

GEOVID
3200.COM

LEICA GEOVID 
8 x 42 3200.COM
Side 50

LEICA GEOVID 
 10 x 42 3200.COM
Side 50

LEICA GEOVID 
8 x 56 3200.COM
Side 50

Avstandsmålere

CALONOX

LEICA CALONOX 
VIEW
Side 42

LEICA CALONOX 
SIGHT
Side 44

Varmebildekameraer.
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NOCTIVID

Kikkerter og teleskoper

LEICA NOCTIVID 
8 x 42
Side 62

LEICA NOCTIVID 
 10 x 42
Side 62

LEICA ULTRAVID
8 x 32 HD-Plus
Side 64

LEICA ULTRAVID
 10 x 32 HD-Plus
Side 64

LEICA ULTRAVID
7 x 42 HD-Plus
Side 64

ULTRAVID 
HD-PLUS

LEICA ULTRAVID
8 x 42 HD-Plus
Side 64

LEICA ULTRAVID
 10 x 42 HD-Plus
Side 64

LEICA ULTRAVID
8 x 50 HD-Plus
Side 64

LEICA ULTRAVID
 10 x 50 HD-Plus
Side 64

LEICA ULTRAVID
 12 x 50 HD-Plus
Side 64

LEICA ULTRAVID
8 x 20
Side 64

LEICA ULTRAVID
 10 x 25
Side 64

TRINOVID HD

LEICA TRINOVID 
8 x 32 HD
Side 65

LEICA TRINOVID 
 10 x 32 HD
Side 65

LEICA TRINOVID 
 10 x 42 HD
Side 65

LEICA TRINOVID 
8 x 20 BCA
Side 65

LEICA TRINOVID 
 10 x 25 BCA
Side 65

LEICA TRINOVID 
8 x 42 HD
Side 65

LEICA MONOVID
Side 67

TELEVID

LEICA APO-TELEVID
Side 68

TRINOVID

LEICA TRINOVID 
7 x 35
Side 66

LEICA TRINOVID 
8 x 40
Side 66

LEICA TRINOVID 
 10 x 40
Side 66

MONOVID
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Kikkertsikter.

Tidlig i 1950 ...
… ble de første Leica-kikkertsiktene introdusert på verdensmarkedet. De 
skilte seg øyeblikkelig ut fra konkurrentene på grunn av en unik egen-
skap hos Leica: ekte intern fokusering. I 2009 skrev Leica neste kapittel 
i historien om kikkertsiktet ved å lansere den innovative ER-serien. To år 
senere ble den eksklusive Magnus-serien introdusert – og ble umåtelig 
populær. Tre modeller med belysning og høy ytelse under de mest kre-
vende forhold takket være vidt synsfelt, ekstraordinær bildekvalitet og 
høy zoomfaktor.

I 2013 ble konstruksjonen til ER-serien av kikkertsikter forbedret. ER-serien 
fikk skumringsvennlig belysning med intelligent automatisk av-funksjon, 
skinnemontering og, for første gang, en modell på 50 mm. Dessuten kom 
den innovative BDC-funksjonen for kulefallskompensasjon med rask jus-
tering av retikkelen (BDC = Bullet Drop Compensator), som er kompatibel 
med alle Leica-kikkertsikter. I 2015 ble serien av Leica-kikkertsikter ut-
videt ytterligere med tillegg av ER 6.5–26 x 56 LRS for store avstander og 
Magnus 1.8–12 x 50 til bruk under alle former for jakt. I 2017 introduserte 
Leica den nyeste generasjonen av kikkertsikter med belyste retikler: mo-
dellene Magnus i og Visus i LW i klassen for zoom på 7x.

I 2018 lanserte Leica Tempus ASPH, et ekstremt nøyaktig og fleksibelt rød-
punktsikte. Og i 2019 fulgte Fortis 6-modellene av kikkertsikter med yp-
perste kvalitet og perfekt zoomfaktor på 6x. Dessuten kom PRS 5-30 x 56 i, 
Leicas første kikkertsikte for langt hold med 6x zoom, for høyeste presisjon 
innen langholdsskyting. I 2020 lanserer Leica Amplus-modellene, som er 
en ny serie av kikkertsikter som gir praktisk orienterte jegere en tiltalende 
introduksjon til den mest eksklusive klassen.

Ferdinand Mogwitz,  
Produktsjef Jakt

«Videst mulig synsfelt, størst mulig utgangspupill og førsteklasses 
mekanikk – det er det typiske for kikkertsiktene våre.»

11
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Magnus 1–6.3 x 24 i. Magnus 1.5 –10 x 42 i.

Ytterst pålitelig og meget fleksibelt. Allsidig og kompakt.

Se mer når det er viktig: Dette kikkertsiktet av høy kvalitet er litt av et 
mesterverk. Magnus 1– 6.3 x 24 i har et svært praktisk synsfelt på 44 meter, 
som bidrar til maksimal sikkerhet og presise skudd i alle situasjoner. Ved 
hjelp av en stor utgangspupill, god oversikt over målet og omgivelsene og 
et sylskarpt og godt opplyst rødpunkt kan du alltid identifisere målet raskt 
og sikkert, spesielt når du jakter på løpende vilt.

Dette kikkertsiktet har en zoomfaktor på 1 til 6,3 og intelligent på/
av-funksjon som er spesielt utviklet for å dekke behovene ved drivjakt. 
Disse egenskapene og den usedvanlig kompakte konstruksjonen gjør 
Magnus 1–6.3 x 24 i til en svært pålitelig og fleksibel følgesvenn under 
jakten.

På grunn av zoomen på nesten 7x gir Magnus 1.5 –10 x 42 en fleksibilitet 
som enhver jeger vil sette pris på. Dette er et allroundkikkertsikte du kan 
bruke under smygjakt, posteringsjakt eller drivjakt, på kort eller langt 
hold, og som er svært fleksibelt og utrolig presist i alle situasjoner.

Kombinasjonen av stor objektivdiameter og det store forstørrelsesområ-
det gjør Magnus 1.5 –10 x 42 i til en perfekt følgesvenn på alle typer jakt. 
Dette er et robust og holdbart kikkertsikte med stort zoomområde, høy 
ytelse i svakt lys og høy lystransmisjon. Du vil bli imponert uansett jakt-
situasjon. Ved hjelp av det presise rødpunktet i retikkelen og justerbar og 
fint kalibrert lysstyrke kan du fokusere presist på målet med et behagelig 
lysnivå.

Oversikt over fordelene

   Svært vidt synsfelt på 44 m for  
bedre oversikt

   Stor utgangspupill gir svært rask  
identifisering av målet

   Zoom opptil 6,3 gir maksimal sikkerhet og 
fleksibilitet under jakten

   Meget god kontrast gjør det lett å sikte
   Skarpt og godt opplyst rødpunkt

Oversikt over fordelene

   Forstørrelsesområde 1,5–10 som dekker 
alle forhold: ideelt for jakt fra høy posisjon, 
smygjakt og drivjakt

   Kompakt design og fleksibel bruk
   Overlegen ergonomi og intuitiv  
betjening – også med hansker

   Svært fin, situasjonsorientert retikkel med 
klart belyst rødpunkt

Synsfeltet på hele 44 m gir oversikten du 
trenger under jakten. 

Dette er et universalkikkertsikte 
takket være zoomområdet på hele 
7x og objektivdiameter på 42 mm.
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Magnus 1.8 –12 x 50 i. Magnus 2.4 –16 x 56 i.

Fleksibelt og alltid klart. Lyssterkt og kraftig.

På grunn av den kompakte utformingen, det vide synsfeltet og den store 
objektivlinsen på 50 mm er Magnus 1.8–12 x 50 i det ideelle kikkertsiktet 
for bruk under smygjakt og ved jakt fra skjulesteder. Og det er fint til 
drivjakt på grunn av den høye zoomfaktoren og forstørrelsen som går helt 
ned til 1,8. 

Magnus 1.8–12 x 50 i kombinerer fordeler som kompakt lengde, fleksibelt 
bruksområde, enkel montering og det beste innen optikk. Det har svært 
lav vignettering og objektiv med stor effektiv diameter slik at det samler 
lys på en utmerket måte.  Den høye lystransmisjonen på opptil 92 % og 
bildet med høy kontrast gjør det lettere å skjelne detaljer – fra demring 
til skumring.

Jo mer du ser, desto mer presist kan du skyte. Den store objektivdia-
meteren til Magnus 2.4-16 x 56 i, den ekstra store inngangspupillen ved 
middels forstørrelse og høy lystransmisjon på 92 % sikrer optimal ytelse 
fra tidlig om morgenen til langt inn i skumringen. 

Fordelene: Kikkertsiktets svært høye lystransmisjon kombinert med Lei-
cas overlegne blendingssystem gir mer lys under de mest krevende for-
holdene, særlig ved lavere forstørrelsesfaktorer. Strølys og vignettering er 
redusert betydelig, og kontrasten er økt helt ut til kantene. Disse egen-
skapene sikrer sammen med den store forstørrelsen at du kan skyte godt 
uansett om holdet er svært kort eller du må skyte presist på langt hold. 

Oversikt over fordelene

   Klart bilde med høy kontrast selv i  
svakt lys – fordi objektivet er på hele 
50 mm og har ypperlig lystransmisjon

   Universalforstørrelse fra 1,8 til 12x gir 
fleksibilitet for jakt fra høye posisjoner 
samt smygjakt og drivjakt

   Svært vidt synsfelt
   Høy zoomfaktor opptil 6,7x
   Kompakt med liten lengde

Oversikt over fordelene

   Overlegen lysytelse, spesielt ved  
lave forstørrelser

   Utmerket transmisjon og ekstraordinær 
kontrast så du kan sikte trygt

   Panoramasynsfelt og kraftig zoom  
opptil 6,7x

   Svært skarpt, opplyst rødpunkt
   Belysning for dag/natt kan velges med 
innstillingsområde på 60 trinn

Et universalkikkertsikte for allsidig bruk 
takket være det store zoomområdet og 

frontlinser på 50 mm.

Zoom på 7x og fremragende lystransmisjon 
med maksimal begrensning av strølys –  

for de mest krevende lysforholdene.



LEICA BDC-ring for  
direkte justering EU 12

For eksempel:

   Kaliber 9,3 x 62

   Patron Norma Oryx

   21 gram

LEICA BDC-ring for  
direkte justering EU 2

For eksempel:

   Kaliber .270 Win.

   Patron RWS

   EVO grønn, 6,2 gram
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Magnus i-serien.
Uovertruffen i dagslys, halvmørke og  
på lange avstander.

Sylskarpe siktebilder med høy kontrast kommer ikke av seg selv. Kik-
kertsikter i Magnus-serien er den perfekte løsningen for alle typer jakt: 
drivjakt, smygjakt og langholdsskyting. Magnus-kikkertsikter er fremstilt 
av førsteklasses materialer og har en svært robust konstruksjon, og skiller 
seg dessuten ut på grunn av den eksepsjonelle lystransmisjonen på 92 %. 
De har også en ekstra stor utgangspupill som gir ideell oversikt og frem-
ragende kontrast. Du finner målet på optimal måte fra morgen til kveld.

BDC med rask justering av retikkel.
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EU 2 EU 6 EU 12

Avhenger alltid av den enkelte kulens utgangshastighet og kulens faktiske fall. 

Leica-forhandleren kan gi deg mer informasjon, eller du kan gå inn på 
www.leica-sportoptics.com

BDC med detaljert visning, skinne  
(BDC = kulefallskompensasjon,  
med rask justering av retikkel)

Leica BDC med rask justering av retikkel (BDC = kulefallskompensasjon)
Alle Leicas kikkertsikter med minst 50 mm objektivdiameter leveres med Leicas 
funksjon for rask justering av retikkelen. Dette er en ideell løsning som lar deg sikte 
enkelt og nøyaktig samtidig som du kompenserer for elevasjonskorreksjoner på 
lange avstander.

Ringer for direkte justering
Leicas kikkertsikter har ringer for direkte justering som kan betjenes svært raskt og 
intuitivt. Du kan velge mellom 12 ulike ringer (EU 1– EU 12). Du kan ganske enkelt 
velge den som passer best til kaliber og ammunisjon og begynne å velge nøyaktig 
hold (f.eks. 240 meter). Så enkelt er det.
 Bestillingsnr. 59 015

Magnus 2.4–16 x 56 i viser sin klasse ved skudd på langt hold når du bru-
ker den innovative funksjonen for BDC med rask justering av retikkelen. 
Resultat: Alltid sikre skudd og lys nok til å jakte i skumringen.

LEICA MAGNUS 1–6.3 x 24 i 

LEICA MAGNUS 1.5 –10 x 42 i 

LEICA MAGNUS 1.8 –12 x 50 i

LEICA MAGNUS 2.4 –16 x 56 i
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Magnus i-retikler.
Skarpe og klare.

Takket være Leicas innovative projeksjonsteknologi er det belyste rød-
punktet i alle Magnus-retikler uhyre skarpt og klart – uten overflødig og 
distraherende lys. Overflødig lys fra objektivlinsen blir også fjernet ef-
fektivt. Ved hjelp av den følsomme lysstyrkekontrollen kan du velge hvor 
dempet eller sterk du vil ha belysningen. 

Leica-retikkel L-4a

Trådkorstykkelse:
0,5 cm
(2. fokalplanet)
Avstand mellom 
stolper: 140 cm
Rødpunktets 
diameter:
2,4 cm (24 i)
1,5 cm (42 i/50 i/56 i)
Bruksområde: 
universalretikkel for 
presisjonsskyting

Leica-retikkel L-3D

Trådkorstykkelse:
0,8 cm
(2. fokalplanet)
Avstand mellom 
stolper: 280 cm
Rødpunktets 
diameter:
2,4 cm (24 i)
Bruksområde: 
spesielt konstruert for 
skudd «der og da» mot 
bevegelige mål

Kikkertsikte Magnus 
 1–6.3 x 24 i

Magnus 
 1.5–10 x 42 i

Magnus 
 1.8–12 x 50 i

Magnus 
2.4–16 x 56 i

L-4a Ja Ja Ja Ja

L-3D Ja - - -

Verdier ved 10x forstørrelse på 100 m. Alle dekningsmål for Leica Magnus i-retikler finnes på 
Leicas nettsted: www.leica-sportoptics.com

Magnus i-retikler.



L-EP (stor utgangspupill).

Den ekstra store utgangspupillen til  
Leica-kikkertsiktene har den fordelen at 
jegeren kan bevege øyet friere og identi-
fisere målet raskt og intuitivt. Bildet er 
klart helt ut til kantene så det blir lettere 
å se. Den spesielle utformingen av  
okularet til Leica-kikkertsiktene gir en 
utgangspupill som er 50 % større enn på 
andre kikkertsikter i samme klasse ved 
1x forstørrelse. 

Leica-kikkertsikter. 
Alltid det beste valget.

Velg et produkt 
som presterer bedre enn du forventer.

Leica-kikkertsikter passer for lidenskapelige jegere med sans for perfekt 
teknologi. Til Magnus i-  og Fortis 6-serien av kikkertsikter har vi utviklet 
sikteoptikk som gir jegeren detaljerte synsinntrykk – og som muliggjør et 
sikkert og etisk forsvarlig skudd.

Leica setter alltid jegerens behov i første rekke. Innovasjoner er alltid et 
resultat av mange diskusjoner og utveksling av praktiske erfaringer. De 
er aldri et mål i seg selv. Leicas kikkertsikter har satt en ny standard i 
kategorien for zoom på 6x og 7x. Systemene er holdbare og intuitive, og 
de bidrar til etisk forsvarlig jakt takket være skarpe kontraster, naturlig 
oppløsning og enestående synsfelt. Kvaliteten sørger for at produktene 
skiller seg ut og består prøven – i alle jaktsituasjoner i lang, lang tid.

20 21

Med det vide synsfeltet til Leica-kikkert-
siktene har jegeren best mulig oversikt for 
å plassere et etisk forsvarlig skudd. Det 
gir jegeren større sikkerhet, spesielt i 
trange passasjer i skogen og i vanskelig 
terreng. Leica benytter en unik optisk kon-
struksjon med en spesiell Barlow-linse, 
og denne gir Leica-kikkertsikter et ene-
stående synsfelt på 44 m ved 1x forstør-
relse (ved 100 m).

N
ormal t  synsfe

l t

Vi

dt s
ynsfelt på 44 m

Du ser mer med W-FOW (vidt synsfelt). 

Absolutt presisjon med H-PM (mekanikk med høy ytelse).

I produktdesignen legger Leica stor vekt 
på soliditet, og kikkertsiktene våre er  
robuste følgesvenner under alle jaktfor-
hold. Både i utviklings- og produksjons-
prosessen unngår Leica å bruke plast- 
materiale i komponenter som belastes. 
Derfor overoppfyller Leica i mange tilfel-
ler den spesielt strenge internasjonale 
miljøstandarden DIN ISO 9022 for optisk 
utstyr når det gjelder produkters levetid.
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Leica-retikkel L-4a med opplyst rødpunkt

Trådkorstykkelse: 0,5 cm (2. fokalplanet)
Gap mellom tykke linjer: 140 cm
Rødpunktets diameter: 1,5 cm
Bruksområde: universalretikkel for presisjonsskyting

Fortis 6-retikkel.
Anerkjent i felten.

Verdier ved 10x forstørrelse på 100 m. Du finner alle dekningsmål for Leica Fortis 6-retikkelen 
på Leicas nettsted: www.leica-sportoptics.com

Fortis 6
Zoom med 6x på sitt beste.

En perfekt kombinasjon  
av ytelse og design. 

Den nye standarden i klassen for zoom på 6x. 

Alle Fortis-kikkertsiktene har høy ytelse og er robuste allroundsikter som 
passer uansett om du sitter på post høyt oppe, smyger deg frem eller 
deltar i drivjakt. De representerer en kombinasjon av klassisk design og 
høy optisk ytelse som markerer en milepæl innen optisk ingeniørkunst i 
klassen for zoom med 6x.

Her benyttes sofistikert teknologi i alle detaljer, og produktet er hundre 
prosent pålitelig selv etter mange års bruk – og eksemplifiserer slik sett 
de verdiene som Leica har stått for i mer enn 100 år: produktdesign som 
fokuserer på det viktigste, og mekaniske og optiske mesterverk av beste 
kvalitet. Modeller: Leica Fortis 6 1–6 x 24 i, 2–12 x 50 i og 2.5–15 x 56 i.
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Fortis 6 1-6 x 24 i Fortis 6 2-12 x 50 i

Usedvanlig rask identifisering av målet  
takket være ekstra stor utgangspupill. Perfekt allroundsikte for alle typer jakt.

Presisjon i sin beste form. Elegant design og høy optisk ytelse.

Oversikt over fordelene

   Konstruert for å brukes og for å prestere
   Ekstra vidt synsfelt ved alle forstørrelser
   Intuitiv identifisering av målet takket være 
ekstra stor utgangspupill

   Fin 4a-retikkel og klart, rundt opplyst 
rødpunkt som dekker lite av målet 

Oversikt over fordelene

   Ypperlig detaljgjengivelse og enestående 
skarpe bilder

    Zoom på 6x for fleksibel og allsidig jakt
   Klassisk design og robust konstruksjon
    Stort forstørrelsesområde

Jegere som setter pris på en tidløs stil kombinert med enestående og per-
fekt optikk, vil glede seg over den klassiske designen til Fortis 6 2-12 x 50.

Alle detaljer gjengis på en ypperlig måte, synsfeltet er svært vidt, og bildet 
er knivskarpt. Du kan observere komfortabelt til siste minutt. Kikkertsik-
tet er fleksibelt og allsidig, siden forstørrelsen kan justeres over et stort 
område. Dette sikrer produktets ledende posisjon i klassen for forstørrel-
se på 6x. Den robuste konstruksjonen og mekanikken sikrer også maksi-
mal beskyttelse mot støt og garanterer at produktet fungerer som det skal 
i alle situasjoner under jakten – uansett om du driver smygjakt, drivjakt 
eller skyter fra et skjulested.
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Når du jakter på løpende vilt, er den ypperlige optikken til Fortis 6 
1–6 x 24 i en vesentlig faktor for en vellykket jakt.

Det spesielt vide synsfeltet er en avgjørende fordel når du trenger å  
identifisere målet raskt og ha oversikt under jakten. Ved forstørrelse på 
1x er det enkelt å skyte med begge øyne åpne. Fortis 6 1–6 x 24 i har da 
et synsfelt på 44 m ved en avstand på 100 m, noe som er enestående og 
skiller produktet ut fra konkurrentene. Den svært store utgangspupillen 
gjør det lettere å observere, og den spesielle utformingen av okularet 
hindrer de vanlige skyggene over bildet langs kantene. 
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Fortis 6 2.5–15 x 56 i.
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Ypperlig transmisjon i situasjoner med 
vanskelig lys.

Kompromissløs styrke.

Oversikt over fordelene

   Utmerket lystransmisjon og bilder med  
høy kontrast

   Zoom på 6x for fleksibel og allsidig jakt
   Kikkertsikte med slank design
   Ekstra stort forstørrelsesområde
   Robust og slitesterkt

Med sin perfekte kombinasjon av svært høy bildekvalitet og slank design 
er Fortis 2.5-15 x 56 i enestående blant kikkertsikter med zoom på 6x og 
frontlinsediameter 56 mm. På grunn av det rause forstørringsområdet er 
dette førstevalget til jegere som trenger et allsidig kikkertsikte til man-
ge typer jakt. Ved hjelp av det usedvanlig vide synsfeltet, ypperlig lys-
transmisjon og bilder med høy kontrast og fremragende skarphet kan du 
observere med letthet til siste minutt. Og dessuten gir den ekstra store 
utgangspupillen enda høyere sikkerhet og rask identifisering av målet. 



Amplus 6.
Kikkertsiktet som passer for deg!

Optikk med toppkvalitet kombinert  
med balansert design.

Alltid til å stole på.

For alle jegere med sans for det praktiske er den nye serien av Leica 
Amplus 6-kikkertsikter en attraktiv inngang til den eksklusive klassen. 
Det godt balanserte optikken av høy kvalitet gir et svært skarpt, opplyst 
rødpunkt, zoom på 6x, stor utgangspupill og vidt synsfelt. Med sin robuste 
konstruksjon er Leica Amplus 6 ideelt under krevende forhold i hvilket 
som helst terreng – selv når været er som verst. Du føler kvaliteten hele 
tiden når du bruker kikkertsiktet, og det fungerer sikkert og trygt i de 
avgjørende øyeblikkene.

Vi bygger på Leicas DNA, som har bestått prøven: fargenøytrale bilder 
med utmerket fargekorreksjon, effektiv begrensning av strølys, det siste 
innen beleggteknologi, aluminiumshus som beskytter mot støt, samt 
uovertruffen utvendig utforming. Dette gjør Amplus 6-serien til en pålitelig 
følgesvenn i de tøffe situasjonene som er vanlige under jakt.
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Oversikt over fordelene

   Zoom på 6x

   Vidt synsfelt

   Spesielt fin, opplyst retikkel

   Romslig øyeavstand

   Svært robust
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Amplus 6.
Sikkert og pålitelig på alle avstander.

Leica Amplus 6-kikkertsiktene har ypperlig optikk og gir trygg jakt i  
alle situasjoner. De passer ypperlig under krevende drivjakt, utfordrende 
smygjakt i fjellet eller jakt fra skjulesteder langt inn i skumringen. Jegerne 
får den tryggheten de trenger for å plassere et etisk forsvarlig skudd. 

Det overlegne, vide synsfeltet, den store utgangspupillen og den fleksible 
zoomen på 6x gjør Amplus 6-modellen til en pålitelig følgesvenn i alle 
situasjoner under jakten – for presisjon og fleksibilitet når det teller.

LEICA AMPLUS 6 1–6 x 24 i

LEICA AMPLUS 6 3–18 x 44 i (BDC MOA)

LEICA AMPLUS 6 2.5–15 x 50 i

LEICA AMPLUS 6 2.5–15 x 56 i

Amplus 6-retikler.
Fine og presise.

Mål for forstørrelse 10x på 100 m. Detaljerte tabeller over dekningsmål finnes på Leicas 
nettsted på leica-amplus.com

Kikkertsikte Amplus 6 
 1–6 x 24 i

Amplus 6 
3–18 x 44 i

Amplus 6 
2.5–15 x 50 i

Amplus 6 
2.5–15 x 56 i

L-4a ja - ja ja

L-Ballistic - ja (MOA) ja (Mil) ja (Mil)

Amplus 6-retikler.

De ekstra fine, opplyste retiklene dekker minst mulig av målet og har et 
spesielt skarpt og opplyst rødpunkt – uten irriterende blending. Jegeren 
har hele tiden god oversikt, selv i dårlig lys. Leica L-4a er en retikkel for 
all slags jakt og sikrer etisk forsvarlige skudd. Leica L-Ballistic-retikkelen 
muliggjør presis skyting på langt hold. Begge retiklene er plassert i det 
andre fokusplanet og har utforming som er testet av jegere.

Leica-retikkel 
L-4a

Trådkorstykkelse:
0,8 cm (2. fokalplanet)
Gap mellom stolper: 
140 cm
Rødpunktdekning:
0,6 cm
Bruk:
Universaljaktretikkel for 
presise skudd

Leica-retikkel 
L-Ballistik (Mil)

Trådkorstykkelse:
0,4 cm (2. fokalplanet)
Gap mellom stolper:
120 cm
Rødpunktdekning:
0,5 cm
Bruk:
for presise skudd på 
lange hold

Leica-retikkel 
L-Ballistik (MOA)

Trådkorstykkelse:
0,6 cm (2. fokalplanet)
Gap mellom stolper:
208 cm
Rødpunktdekning:
0,6 cm
Bruk:
for presise skudd på 
lange hold



Leica-retikkel L-4a 
med opplyst rødpunkt

Trådkorstykkelse: 
0,5 cm
(1. fokalplanet)
Stolpetykkelse:  
5 cm
Stolpeavstand: 
200 cm
Diameter opplyst 
rødpunkt: 0,7 cm
Bruk: Klassisk 
jaktretikkel, uten 
holdemerker, opplyst 
rødpunkt

Opplyst Leica-retikkel 
L-Ballistic

Trådkorstykkelse: 
0,4 cm
(1. fokalplanet)
Senter av trådkors: 
4 cm
Hjelpemerker:  
10/5/2 cm
Bruk: Ballistisk 
jaktretikkel med 
holdemerker, opplyst 
skala

Opplyst Leica-retikkel 
L-PRB

Trådkorstykkelse: 
0,4 cm
(1. fokalplanet)
Midtsirkel: 1 cm
Hjelpemerker:  
10/2 cm
Bruk: Retikkel for 
langholdsskyting  
med holdemerker i 
«juletreform», opplyst 
skala

Du finner alle dekningsmål for Leica PRS 5–30 x 56 i-retikler på leica-prs.com

PRS-retikler.
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PRS 5–30 x 56 i.

Leicas første spesialsikte med 
retikkel i første fokalplan og  
6x zoom for lange avstander.

Optimal ytelse og presisjon for  
langholds sportsskyting.

Langholdsskyttere kan stole på den kompromissløse teknologien i  
kikkertsiktet Leica PRS 5-30 x 56 i. Dette kikkertsiktet er uhyre allsidig 
på grunn av forstørrelsen fra 5x til hele 30x og elevasjonen på 32 MIL. 
Det kan brukes både til langholdsskyting og jakt, selv på store avstander 
og under svært vanskelige forhold. Det har høy lystransmisjon, overlegen 
kontrast og fargegjengivelse og stor øyeavstand som gir maksimal optisk 
ytelse slik at du kan identifisere målet utrolig raskt og sikkert. Retikkel i 
første fokalplan gir raske og konsekvente korreksjoner for overhold og 
vindavdrift ved alle forstørrelser. 

Justeringstårnene for høyde- og sidejustering har veldefinerte, følbare 
klikk som er nøyaktige og presise i hele justeringsområdet. Justeringstår-
nene kan nullstilles uten verktøy, slik at sportsskyttere kan reagere  
raskt og fleksibelt på ulike situasjoner. Dessuten kan skytteren aktive-
re «nullstoppfunksjonen» eller konfigurere den individuelt og tilpasse  
kikkertsiktet etter egne krav.

Oversikt over fordelene

   Zoom på 6x for fleksibel bruk under 
langholdsskyting og konkurranser

   Justeringsområde på 32 mrad (> 100 MOA) 
for retikkelen i første fokalplan

   Nullstilling av justeringstårn uten verktøy, 
integrert verktøy for «nullstopp»

    Svært robust håndverk i høy kvalitet med 
varig mekanisk og optisk presisjon.
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ER 6.5–26 x 56 LRS.

Spesielt godt på langt hold.

Nøyaktig og pålitelig.

ER 6.5–26 x 56 LRS er ekstremt på alle måter. Dette kikkertsiktet er per-
fekt for skudd på langt hold takket være det store forstørrelsesområdet. 
Ikke en eneste detalj har blitt oversett: Kravene under utviklingen var høy 
lystransmisjon, høy kontrast og minimalt med fargefeil. Resultat: perfekt 
optisk kvalitet som gir maksimal kontrast og stor forstørrelse på lange 
avstander. Ved hjelp av en utrolig nøyaktig elevasjonskontroll kan du stille 
inn siktet og treffpunktet svært presist – spesielt ved skudd på langt hold. 
Den store øyeavstanden gir deg den nødvendige tryggheten når du bruker 
vanlige langholdskaliber. 

Oversikt over fordelene

   Optimalisert for bruk på langt hold
   Nøyaktig elevasjonskontroll  
(0,5 mm/klikk/100 m) for presis innstilling 
av sikte og treffpunkt 

   Fremragende optikk, høy kontrast og  
høy lystransmisjon

   Slank, klassisk design med stor  
monteringsflate

   Parallaksekompensasjon på 50 m  
til uendelig

Alexander Cornelius, 
nestleder for optikkproduksjon

«Som en erfaren skarpskytter med topplasseringer i 
jaktkonkurranser vet jeg akkurat hva jeg trenger: stor 
forstørrelse og et krystallklart bilde med høy kontrast 
samt 100 % pålitelig mekanikk. ER LRS ble utviklet 
for å innfri disse kravene fullt ut.»

Leica-retikkel  
L-4a  
uten belyst rødpunkt

Trådkorstykkelse:
0,5 cm
(2. fokalplanet)
Gap mellom stolper: 
140 cm
Bruksområde:
klassisk 4a-retikkel 
med redusert tråd- 
korstykkelse for optimal 
deteksjon på lange 
avstander

Verdier ved 10x forstørrelse på 100 m. Alle  
dekningsmål for Leica ER LRS 56-retikler finnes  
på www.leica-sportoptics.com

ER 56 LRS-retikler.



Oversikt over fordelene

   Høykvalitetssikte for drivjakt, som gir 
maksimal fleksibilitet, sikkerhet og 
hurtighet når viltet løper

   Førsteklasses utforming med asfærisk 
optikk som gir et skarpt og godt opplyst 
rødpunkt, utmerket brukskomfort og bilder 
med høy kontrast

   Slank, lett og solid produktuforming 
– fremstilt av ett enkelt stykke aluminium

   To modeller: Tempus ASPH. 2.0 MOA, 
Tempus ASPH. 3.5 MOA

Identifiser sikkert, skyt raskt. 
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Tempus ASPH. 2.0 og 3.5
Sikte med rødpunkt.

For større hurtighet og  
fleksibilitet under drivjakt.

Med Leicas rødpunktsikte Tempus ASPH. kan du jakte raskt og fleksibelt 
på løpende vilt. Spesielt under drivjakt er hurtighet, presisjon og sikkerhet 
helt avgjørende. Leica har utformet dette rødpunktsiktet med en asfærisk 
linse som sikrer et spesielt skarpt og lyssterkt rødpunkt, usedvanlig høy 
bildekvalitet og utmerket brukskomfort. Ved hjelp av det klare, skarpe og 
godt opplyste punktet kan du finne målet vesentlig raskere og mer presist 
uansett jaktsituasjon. Du kan sikte raskt, og skuddet sitter i det opplyste 
punktet uansett vinkel. På grunn av den utmerkede avbildningen kan du 
være trygg på dette. Naturtro farger og overlegen lystransmisjon gir et 
svært klart bilde med høy kontrast som gir maksimal komfort og sikkerhet 
når du jakter på løpende vilt. Avhengig av hva du foretrekker og hva formå-
let er, kan du velge mellom to rødpunktstørrelser, 2.0 MOA og 3.5 MOA. 

37

To versjoner:
Tempus ASPH. 2.0 MOA: mindre av målet dekkes
Tempus ASPH. 3.5 MOA: målpunktet synes bedre

Tempus ASPH. 2.0 Tempus ASPH. 3.5
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Tilbehør. 
Til kikkertsikter.

Kikkertsiktetrekk

Det nye beskyttelsestrekket i neopren er uformet slik at det omslutter avstandsmåle-
ren tett og gir optimal beskyttelse. Ytterlaget i trekket er fremstilt at vindtett og vann-
tett neopren som er spesielt elastisk og svært enkelt å sette på og ta av. En svært 
praktisk liten løkke gjør trekket veldig enkelt å bruke, selv med hansker. Trekket fin-
nes i fire ulike størrelser og tre farger. Alle neoprenprodukter fra Leica Sport Optics er 
laget i Tyskland i samarbeid med Niggeloh, som produserer førsteklasses jaktutstyr 
og har et enestående renommé på grunn av eksepsjonell kvalitet.

Beholder til ekstrabatteri til Magnus i og Fortis 6

Forskjellen ligger i detaljene: Et ekstra batteri ligger alltid klart når du har denne  
smarte beholderen. Den praktiske gummitrykknappen gjør det svært enkelt å ta ut  
batteriet. Beholderen kan brukes til godkjente kikkertsikter i Leica Magnus i-serien 
og til Fortis 6-modeller.

Nattsvart

Frisk oransje

sjokoladebrun

Du finner mer tilbehør på www.leica-sportoptics.com

Størrelse XL/56 mm
kolsvart Bestillingsnr. 59 018  
sjokoladebrun Bestillingsnr. 59 019  
juicy-orange Bestillingsnr. 59 020  
olivgrön Bestillingsnr. 59 021

Størrelse L/50 mm
kolsvart Bestillingsnr. 59 022  
sjokoladebrun Bestillingsnr. 59 023  
juicy-orange Bestillingsnr. 59 024  
olivgrön Bestillingsnr. 59 025

Størrelse M/42 mm
kolsvart Bestillingsnr. 59 026  
sjokoladebrun Bestillingsnr. 59 027  
juicy-orange Bestillingsnr. 59 028  
olivgrön Bestillingsnr. 59 029

Størrelse S/24 mm
kolsvart Bestillingsnr. 59 030 
sjokoladebrun Bestillingsnr. 59 031  
juicy-orange Bestillingsnr. 59 032  
olivgrön Bestillingsnr. 59 033

Beholder til ekstrabatteri
Magnus i  Bestillingsnr. 59 017 

Olivengrønn

Fortis 6  Bestillingsnr. 59 038 

Vippbare linselokk

De nye, innovative vippbare Leica-linselokkene kan enkelt skrus på Leica-kikkert-
sikter for å beskytte dem mot smuss og skade – raskt og pålitelig. Disse kvali-
tetslinselokkene er designet og utviklet av Leica. De vippbare linselokkene av høy 
kvalitet er fremstilt av aluminium, er svært robuste og beskytter mot vær og vind. 
De er et uunnværlig tilskudd til Leica-jaktutstyret ditt.

Størrelser
24 mm  Bestillingsnr. 59 034  
42 mm  Bestillingsnr. 59 035  
50 mm  Bestillingsnr. 59 036  
56 mm  Bestillingsnr. 59 037

Tempus Cap Orange

Det oransje dekselet til de to Tempus ASPH.-modellene gir god beskyttelse av huset 
og optikken under drivjakt, og sørger for mer sikkerhet selv ved intens bruk.

Tempus Cap
Orange  Order no. 59 046 
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Varmebildekameraer.

... for avgjørelsen du tar når du skal plassere et etisk forsvarlig skudd. Jegere 
må derfor kunne stole på at de har det riktige utstyret i enhver situasjon. 
Med de to varmebildekameraene Calonox View og Sight tilbyr Leica nå to 
kraftfulle spesialister med enestående bildekvalitet for moderne og etisk 
forsvarlig jakt. De nyutviklede Leica Calonox-varmebildekameraene fås i 
to modeller: Som et rent observasjonsapparat – Leica Calonox «View» – og 
som kombiapparat bestående av varmebildekameraet og en adapter for 
montering på kikkertsikter – Leica Calonox «Sight».
Som produsent av digitalkameraer har Leica Camera i mange år vært kjent 
for sine høye standarder. I motsetning til vanlige digitalkameraer produserer 
varmebildekameraer varmebilder ved å fange opp infrarød stråling som er 
usynlig for menneskeøyet. De nye Leica Calonox-varmebildekameraene er 
begge optimalisert for sine relevante bruksområder og gir den enestående 
bildekvaliteten som Leica er kjent for, med svært detaljert gråtonegradering, 
utmerket kontrast og høy oppløsning ved alle observasjonsavstander. Med 
de nye varmebildekameraene i Calonox-serien setter Leica nye standarder. 
Du kan stole på Leica Calonox.

Ferdinand Mogwitz,
Produktsjef Jakt

«Leica Calonox-varmebildekameraene etterlater begge et varig inntrykk 
takket være Leica Image Optimization, som sørger for unik bildekvalitet. 
Calonox Sight overbeviser med uovertruffen presisjon og maksimal  
repeterbarhet.»

Jakt betyr å ta ansvar ...



Leica Calonox View.
Varmebildekameraet.

Se mer, identifiser viltet på en sikker måte.

For jegere som ønsker å oppdage og identifisere vilt på lange avstander 
sikkert og med en høy grad av presisjon, er varmebildekameraet Leica 
Calonox en uunnværlig jaktkamerat som tilbyr enestående bildekvalitet –  
både på dag- og nattetid og under de mest utfordrende forholdene. 
Leicas egen bildebehandling (Leica Image Optimization – LIO™) forbe-
drer bildet med spesielle algoritmer og oppnår dermed svært detaljerte 
fargegraderinger, glimrende kontrast og høy detaljoppløsning. Den ene-
stående registreringsrekkevidden til Leica Calonox View er basert på en 
førsteklasses vanadiumoksid-sensor (VOx-sensor) med 640 x 512 piksler 
og en pikselstørrelse på 12 µm med utmerket temperaturoppløsning. Det 
42 mm lange objektivet gir i kombinasjon med 2,5x optisk grunnforstør-
relse et stort synsfelt og perfekt oversikt, og er ideelt for observasjoner på 
nært hold. Den digitale zoomen kan stilles inn til en forstørrelse på opptil 
10x, slik at ingen detaljer går tapt, selv ikke på store avstander.

Oversikt over fordelene

   imponerende bildekvalitet med den 
kraftige VOx-sensoren med LIO™

   640 x 512 piksler med 12 µm pikselstør-
relse

   HD-skjerm med høy oppløsning  
(1280 x 960 piksler)

   2,5–10x forstørrelsesområde for detaljert 
identifisering av vilt

   3000 m deteksjonsområde
   foto-/videofunksjon (pluss direktevisning)

Enestående bildekvalitet på 
lange avstander.

Se mer, identifiser viltet på en sikker måte: Med en definert målstørrelse 
på 1,7 x 0,5 m kan Leica Calonox View oppdage mål opptil en avstand på 
3000 m, gjenkjenne mål på opptil 1000 m og identifisere dem nøyaktig 
på opptil 500 m.

Imponerende detaljgjengivelse med lang rekkevidde.

Fire fargemoduser for kontrastrik detaljgjengivelse.

De fire fargemodusene White Hot, Black Hot, Red Hot og Rainbow gir prak-
tiske visningsvariasjoner og bedre detaljgjengivelse med høy kontrast.

Den perfekte jaktkameraten.
Sikker observasjon og identifikasjon.
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Leica Calonox Sight.
Varmebildekamera med adaptermontering.

Presis observasjon, presist skudd.

Når det gjelder å observere og skyte vilt på en trygg måte midt på natten, 
står Leica Calonox Sight, som en kombinasjon av varmebildekamera og 
adapter for montering på kikkertsikter, øverst på listen til dagens moder-
ne jeger. Leica Calonox Sight er ideell til bruk på et kikkertsikte, og er 
derfor utstyrt med 1x forstørrelse.

Selv ved avstander på opptil 2000 meter vil Leica Calonox Sight registre-
re varmekilder, og den avanserte vanadiumoksid-sensoren (VOx-sensor), 
med 384 x 288 piksler og 17 µm pikselstørrelse, gir bilder med utmerket 
kontrast- og høy detaljoppløsning i de fire felttestede fargemodusene. Før 
skuddet avfyres, hjelper den intuitive menyen med tre knapper jegeren 
med å konsentrere seg om det som er viktigst, og å sikre et etisk forsvarlig 
plassert skudd.

Oversikt over fordelene

   maksimal presisjon og repeterbarhet
   kontrastrike bilder med LIO™ takket være 

en VOx-sensor med 384 x 288 piksler og  
17 µm pikselstørrelse

   OLED-display med 1024 x 768 piksler 
   2000 m deteksjonsområde
   adapterfeste med M52 x 0,75-gjenger

Ekstrem presisjon og maksimal repeterbarhet.

For et etisk forsvarlig plassert skudd. 
Presisjon og maksimal repeterbarhet.

Ekstrem presisjon og maksimal repeterbarhet.

Calonox Sight-appen.

Leica Calonox Sight skiller seg ut med maksimal pålitelighet og et svært 
presist, repeterbart treffpunkt. For å fullt ut kunne benytte Leica Calonox 
Sight som et tilleggsutstyr, trenger du adapterringer som passer til  
kikkertsiktet ditt. Den første innskytingen er enkel og kan utføres på  
en skytebane. Det beholder presisjonen selv etter å ha blitt montert og 
demontert flere ganger på kikkertsiktet.

Takket være den praktiske fjernkontrollen kan du enkelt betjene Calonox 
Sight-appen fra smarttelefonen din. Hvis du kobler til enheten via  
Bluetooth®, kan du raskt og enkelt endre menyinnstillingene ved hjelp 
av mobiltelefonen. Med et enkelt klikk kan visningen endres fra dag- til 
nattmodus.
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Avstandsmålere.

25 år ...

Leica har vært pioneren innen teknologi for avstandsmåling. Vi har mange 
tiårs erfaring og omfattende ekspertise, og har solgt over 300 000 laser-
avstandsmålere. Vi er stolte over å være den ubestridte markedslederen 
når det gjelder kvalitetsprodukter til jakt.
I 2013 revolusjonerte vi avstandsmåling på jakt med Geovid HD-B 42. Den 
er perfekt når du skal observere og samtidig vil ha mulighet til å bruke flere 
funksjoner for avstandsmåling: Det innovative patenterte Perger-Porro-pris-
mesystemet gir høy ytelse og perfekte bilder. Måleren er hengslet på en 
ergonomisk måte slik at du kan observere uten å bli sliten. Den kan regis-
trere ballistikkdata ved hjelp av en innebygd ballistikkdatamaskin, og den 
har sensorer for lufttrykk og temperatur som sikrer maksimal nøyaktighet. 
I 2015 ble serien av Geovid HD-B 42-modeller utvidet med Geovid HD-R 
(type 402/403/500). De begrenser EHR (ekvivalent horisontal avstand) og 
gir dermed maksimal sikkerhet og nøyaktighet med stor brukervennlighet. 
Og i 2016 ble Geovid 8 x 56 HD-B/HD-R lansert: Den mest lyssterke og 
kompakte kikkerten med avstandsmåler som Leica har produsert. Så 
introduserte Leica sin Rangemaster CRF 2700-B, den første kompakte av-
standsmåleren med unikt microSD-kortspor for egne ballistikkdata. I 2020  
setter Geovid 3200.COM igjen nye standarder for avstandsmålinger,  
ved å kombinere enestående ballistisk presisjon og ytelse med nye Blue- 
tooth®-funksjoner. 

Matthias Raff,
Produktsjef Sportoptikk

«Den ekstremt robuste Geovid 3200.COM gir deg en perfekt kombinas-
jon av bildeskarphet og nøyaktig avstandsmåling. I kombinasjon med 
Hunting-appen eller en «LiNK»-aktivert Kestrel-vindmåler, vises den 
eksakte ballistiske korreksjonen direkte i synsfeltet.»



Leicas ballistikkprogram.
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Magnus i og Geovid 3200.COM
En perfekt kombinasjon.

Tre gode grunner 
for Magnus i

Tre gode grunner 
for Geovid 3200.COM

 1. Rask og nøyaktig lasermåling
Denne effektive laseravstandsmåleren tar utro-
lig raske målinger og bruker bare 0,3 sekunder 
på enorme avstander opptil 2950 m. I hurtigs-
kanningsmodus blir løpende vilt skannet enkelt 
og sikkert på 0,5 sekunder.  

2. Større utgangspupill L-EP
Okularene til Leicas kikkertsikter er utformet 
slik at utgangspupillen er opptil 50 % større  
enn på sammenlignbare kikkertsikter i samme 
klasse, noe som gjør det mye lettere å obser-
vere.

 1. Svært vidt synsfelt, W-FOV
Det enestående synsfeltet ved forstørrelse på 
1:1 gir maksimal visibilitet og svært godt over-
blikk og betydelig større sikkerhet og suksess 
under jakten.

Velg høyeste presisjon og maksimal pålitelig-
het for perfekt identifikasjon av målet fra det 
første morgenlyset til langt inn i skumringen. 
Dette får du med kraftfulle Leica-kikkertsikter  
i Magnus i-serien og de fremragende Geovid 
3200.COM-kikkertene med laserbasert av-
standsmåler.

3. Fullstendig presisjon med H-PM  
(mekanikk med høy ytelse)
Hos Leica legger vi spesiell vekt på slitestyrke 
når vi designer produktene, og kikkertsiktene 
våre er robuste følgesvenner under alle former 
for jakt. Både i utviklings- og produksjonspro-
sessen unngår Leica å bruke plastmateriale i 
komponenter som belastes. Derfor overoppfyl-
ler Leica i mange tilfeller den spesielt strenge 
internasjonale miljøstandarden DIN ISO 9022 
for optisk utstyr når det gjelder produkters  
levetid.

2. Ballistikk på den enkle måten
Når du skal overføre egne ballistikkdata til Geo-
vid, kobler du ganske enkelt Geovid 3200.COM 
til smarttelefonen din via Bluetooth®. Slik kan 
du enkelt velge ønsket visningsformat for hver 
rifle og ammunisjon. Du kan begynne straks.

Du kan bruke Leica-ballistikkalkulatoren i Leica  
Hunting-appen eller på PC-en til å bestemme banen  
til nesten all ammunisjon nøyaktig og pålitelig. Det  
tas hensyn til kulens rekkevidde, siktelinjens høyde, 
temperaturen og høyden over havet. Du kan deretter 
enkelt overføre dine egne ballistikkdata til Geovid 
3200.COM via Bluetooth®. Ballistikkinformasjonen  
gis i tre visningsformater: overhold, antall klikk og 
ekvivalent horisontal avstand.

3. Optimal oppkobling
Bruk Bluetooth® for å koble Geovid 3200.COM  
til en «LiNK»-aktivert Kestrel-værmåler. Etter at 
avstanden er målt, kan du lese av den ballis-
tiske korreksjonen direkte i avstandsmåleren. 
Denne metoden gir deg tilgang til ekstreme 
ballistiske løsninger på langt hold ved bruk  
av meteorologiske data fra Kestrel og avan-
serte kalkulatorer, som for eksempel «Applied 
Ballistics» eller «Hornady 4DOF». Med Apple 
Watch kan måledata og korreksjonsverdier vi-
ses via smarttelefonen din – øyeblikkelig. For 
stille, pålitelig avlesing på håndleddet ditt.



Leicas ABC®-ballistikksystem.  
Tre visningsvarianter for et presist skudd.

Overholdskorreksjon i 
centimeter eller tommer. Sann ballistisk avstandRetikkelklikkjustering
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Målingene omfatter barometertrykk, temperatur og vinkel.

Geovid 3200.COM  
Kikkert og avstandsmåler med flere fortrinn.

Utrolig brukervennlig takket være  
Leica Hunting-appen.

Avansert optikk møter intuitiv betjening.

Bare det beste er godt nok for krevende jegere og langholdsskyttere. 
Superklare bilder, unik ergonomisk utforming og de raskeste og mest på-
litelige målingene du kan foreta – det er denne kombinasjonen som gjør 
Leicas Geovid-modeller til pionerer i sin klasse. Ledende optisk kvalitet, 
overlegen mekanikk og en robust, slank konstruksjon gir Geovid-kikkerter 
med avstandsmåler varig verdi.

Leica Geovid 3200.COM måler nøyaktig og repeterbart over en sann 
avstand opptil 2925 meter – på langt hold, i fjellet eller under vanske-
lige værforhold. Opprett og lagre ballistikkprofilene for riflene dine 
raskt og enkelt i appen. Deretter er det enkelt å overføre en profil til  
Geovid 3200.COM – på et øyeblikk! Med disse nye funksjonene og  
Leicas enestående optiske kvalitet får jegere og skyttere enda større 
trygghet i alle situasjoner de måtte oppleve. 

For nøyaktige, repeterbare og pålitelige målinger – uansett situasjon.

Oversikt over fordeler

   Presise og repeterbare målinger over en 
sann avstand på opptil 2925 meter, samt 
Bluetooth®-tilkobling

   Koble til Leica Hunting-appen på iPhone 
eller Android

   Tilkobling til en LiNK-aktivert Kestrel- 
værmåler og Apple Watch

   Overlegen optisk kvalitet med svært høy 
lystransmisjon

    Vanntett, robust og ergonomisk design

Geovid 8 x 42 
3200.COM

–   Effektiv
–   Svært vidt synsfelt

Geovid 10 x 42 
3200.COM

–   Detaljrik
–   Vidt synsfelt

Geovid 8 x 56 
3200.COM

–   Lyssterk
–   Vidt synsfelt

Du kan enkelt angi og lagre ballistikkurver takket være Bluetooth®-funksjonen og 
Leica Hunting-appen.



Ved vinklede skudd på 10 til 1100 meters hold beregner ballistikkfunksjonen (EHR) 
den relevante skuddavstanden fra jegeren til dyret. Algoritmen, som Leica har ut-
viklet, tar hensyn til lineær avstand og vinkel og dessuten en realistisk ballistisk kurve. 
Den tar også hensyn til barometertrykk og temperatur – for rask, nøyaktig og enkel 
beregning av riktig siktepunkt i skråningen.

A =  lineær avstand / 
siktelinje (f.eks. 374 m)

𝛼 =  helningsvinkel (f.eks. 35°)
B =  EHR, relevant skuddav-

stand (f.eks. 374 m ved 
35° ≙ 322 m)

Nøyaktig måling med  
relevant skuddavstand.
(EHR = ekvivalent horisontal avstand).
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Nøyaktig, intuitivt og ergonomisk.

For øyeblikkene da presisjonen betyr alt.

Geovid HD-R 2700-modellene kombinerer ergonomisk design, knivskarpe 
bilder med høy kontrast og pålitelig teknologi for avstandsmåling. Enkel, 
intuitiv bruk er garantert: EHR-data (ekvivalent horisontal avstand) krever 
ingen programmering på forhånd. EHR gir deg større sikkerhet og fleksi-
bilitet i fjellterreng. 

Leicas egen algoritme tar ikke bare hensyn til både den lineære avstan-
den og vinkelen, men også til en realistisk ballistisk bane. Dette gjør den 
mye mer nøyaktig enn cosinusfunksjonen, som også kalles Rifleman’s 
Rule. Resultatet er en svært nøyaktig beregning av EHR med en ballistisk 
funksjon, på avstander opptil 1100 m.

Oversikt over fordelene

   Åpen ergonomisk hengsling for naturlig 
grep og intuitiv betjening

   Integrert laseravstandsmåler med 
rekkevidde 2000 m

   Visning av lineær og ekvivalent horisontal 
avstand (EHR) opptil 2500 m Vises ved et 
trykk på en knapp

   Sensorer for lufttrykk og temperatur for  
økt nøyaktighet

52

Geovid 8 x 42 
HD-R 2700

–   8x forstørrelse for 
stabile observasjoner

–   Pålitelige observasjo-
ner og målinger langt 
inn i skumringen

–    Vidt synsfelt

Geovid 10 x 42 
HD-R 2700

–   10 x forstørrelse for 
detaljert visning og 
sikker identifisering 
av viltet

–   Nøyaktige målinger, 
selv over lange 
avstander

–    Vidt synsfelt

Geovid 8 x 56 
HD-R 2700

–   Leicas mest lyssterke 
kikkert med 
avstandsmåler, med 
objektiv på hele 
56 mm

–   Usedvanlig kompakt 
med patentert åpen 
ergonomisk hengs-
ling

–    Vidt synsfelt

Geovid 2700 HD-R.
Med ekvivalent horisontal avstand (EHR).



Geovid R.  
Med ekvivalent horisontal avstand (EHR).

Brukervennlig, nøyaktige  
målinger, alltid klar under alle forhold.

Enkel og maksimalt effektiv.

Kikkert og avstandsmåler – samlet i ett produkt: Geovid R-modellene  
fokuserer på noen få viktige funksjoner og er et prisgunstig alternativ for 
alle som ennå ikke har valgt en kikkert med avstandsmåler. Likevel inne-
holder Geovid-R alt jegeren trenger!

Målinger opptil 1100 m er tilstrekkelig for de fleste jaktsituasjoner.  
Produktet har den grunnleggende ballistikkfunksjonen for ekvivalent hori-
sontal avstand (EHR) som gir deg vesentlig større sikkerhet for å plassere 
et etisk forsvarlig skudd – oppover eller nedover i skråningen. Uansett om 
holdet er langt eller lyset svakt, hjelper Geovid R-modellene deg med å  
se viltet klart og identifisere det når som helst. Modellene kombinerer 
optimal optikk, dokumentert effektiv laserteknologi og perfeksjonerte 
mekaniske løsninger. Det er lett å se hvorfor dette er den ideelle kikkerten 
for å tre inn i Leica Geovid-universet.

Oversikt over fordelene

   Integrert laseravstandsmåler med 
rekkevidde 1100 m

   Visning av lineær og ekvivalent horisontal 
avstand (EHR) opptil 1100 m

   Raske målinger
   Kompakt, lett og behagelig å holde
   Svært enkel å bruke: Du trenger  
ingen forhåndsinnstillinger eller forhånds-
programmering
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Geovid 8 x 42 R

–   8x forstørrelse for stabile 
observasjoner

–   Pålitelige observasjoner og 
målinger langt inn i skumringen

–    Vidt synsfelt

Geovid 10 x 42 R

–   10x forstørrelse for pålitelig 
identifisering av vilt

–   Nøyaktige målinger, selv over 
lange avstander

–    Vidt synsfelt

Geovid 8 x 56 R

–   Spesielt utviklet for jakt  
fra skjulesteder

–   Meget god lysstyrke takket være 
objektivet på 56 mm

–    8x forstørrelse for stabile 
observasjoner

–    Vidt synsfelt

Geovid 15 x 56 R

–    Skreddersydd for å dekke 
behovene hos skyttere som 
bruker skytebenkeller skyter på 
langt hold

–   15x forstørrelse for maksimal 
detaljgjengivelse

–   Vidt synsfelt
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Brukervennlighet uten grenser.

Leica Hunting-appen finnes for både Android og iOS. Last den ned fra 
Google Play Store eller App Store for enkelt å konfigurere dine egne  
ballistikkinnstillinger på smarttelefonen. 

Via Bluetooth® kan du koble Geovid 3200.COM og Rangemaster 2800.COM 
til smarttelefonen og overføre dine egne ballistikkdata. Du kan enten 
velge en av de tolv standardiserte EU-kurvene eller generere din egen 
personlig tilpassede ballistikkprofil. 

Minnefunksjon: Når du har lagret ballistikkurvene dine, kan du hente dem 
frem igjen og igjen – og bruke dem umiddelbart. Maksimalt brukervennlig 
og effektiv avstandsmåling.

Et stort fremskritt  
innen avstandsmåling.
Brukervennlig og effektiv  
avstandsmåling med  
maksimal nøyaktighet.

Leica Hunting-appen.
Gjør det enkelt å måle avstand. 

Rask tilkobling, justering og 
måling. Lagre ballistikkurver 
og bruk dem igjen og igjen.
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Kompakt, intuitiv  
betjening, nøyaktige  

målinger i fjellterreng.

CRF 2400-R er fleksibel og enkel å håndtere, har ballistikkfunksjon og 
er den beste startmodellen for jegere som ønsker pålitelige resultater i 
ulendt terreng.

Når målet befinner seg over eller under deg, må du være trygg på at  
avstandsmålingene blir korrigert på en nøyaktig måte. Med CRF 2400-R 
måler du både lineær avstand og horisontal avstand nøyaktig. På en svært 
nøyaktig og praktisk måte kan ekvivalent horisontal avstand (EHR) bereg-
nes fra 10 til 1100 m. Ved ett enkelt trykk på en knapp vises avstanden 
til målet og den ekvivalente horisontale avstanden, og måleenheten kan 
endres like enkelt.

Oversikt over fordelene

   Ideell startmodell med integrert ekvivalent 
horisontal avstand (EHR) fra 10 til 1100 m

   Helt nøyaktig avstandsmåling  
opptil 1800 m

   Lyssterkt og skarpt bilde med høy kontrast, 
også i halvmørke

   Skarpt LED-display som er lett å lese og 
har automatisk kontroll av lysstyrke

58

Sikre målinger – oppover og nedover skråninger.

Rangemaster CRF 2400-R.
Med ekvivalent horisontal avstand (EHR).

Rangemaster CRF 2800.COM
Rask tilkobling, enkel måling.

Rask og enkel. En ny frihet innen ballistikk.

Uansett hvor du er og hvilken avstand du måler: Rangemaster 2800.COM 
gir deg en helt ny frihet når det gjelder ballistisk avstandsmåling. Mak-
simal presisjon og sikkerhet ved ballistisk avstandsmåling takket være 
en unik kombinasjon av Bluetooth®-tilkobling, nøyaktig avstandsmåling, 
komplette ballistikkfunksjoner, enestående optisk kvalitet og kompakt 
utforming.

Det er enkelt og greit å konfigurere en egen ballistisk profil ved hjelp av 
Leica Hunting-appen. Via Bluetooth® laster du opp egne ballistikkdata til 
Rangemaster 2800.COM, og måleren tar hensyn til temperatur, lufttrykk 
og vinkel mens den beregner den nøyaktige ballistiske avstanden i ønsket 
visningsformat: EHR (ekvivalent horisontal avstand), klikk eller overhold.  
I tillegg kan vindhastighet og -retning tas med i beregningen: Kestrel- 
værmåleren med LiNK kobles ganske enkelt til Rangemaster 2800.COM 
via Bluetooth®.

Oversikt over fordelene

   Enkel håndtering og praktisk tilkobling  
via Leica Hunting-appen

   Leica ABC® ballistikksystem for  
maksimal presisjon

   Tre visningsformater: EHR, klikk  
eller overhold

   Nøyaktig avstandsmåling med laser opptil 
2600 m på bare 0,3 sekunder

   Lav vekt og kompakt størrelse takket være 
Leicas optiske systemer

Den første Leica-avstands-
måleren med Bluetooth® og 
et stort utvalg av ballistikk-

funksjoner.



Kikkerter og teleskoper.

I 110 år ...

... har vi designet og konstruert optiske instrumenter som oppfyller de 
strengeste standarder. Leica har alltid vært en pioner når det gjelder 
kikkerter. Den aller første serieproduserte kikkerten, Binocle 6 x 18, som 
Leica produserte i 1907, anses fremdeles som et stort gjennombrudd. 
Vidvinkelkikkerten som ble utviklet 50 år senere, Amplivid 6 x 24, anses 
som et samleobjekt.
Andre viktige innovasjoner er den robuste Trinovid og dessuten Geovid, 
den første kikkerten med innebygd laseravstandsmåler. Og APO-Televid-
teleskopene, som hadde den samme optiske kvaliteten, ble verdensledende 
innen produkter for observasjon i terrenget. I 2007 lanserte Leica en ny 
generasjon av optiske produkter og instrumenter for observasjoner på 
lang avstand. Den eksklusive kikkerten Ultravid HD med fluorittlinser 
representerer et høydepunkt innen optisk ytelse. I dag presenterer Leica 
en ny generasjon av Ultravid HD: Ultravid H3D-Plus. Lystransmisjonen er 
vesentlig forbedret ved hjelp av en optimert herdeprosess, et forbedret 
optisk system og bruk av Schott HTTM-glass. Dette gir et lysere bilde og 
bedre fargegjengivelse og kontrast. Med den nye Trinovid HD 42-kikkerten 
med Leica HD-optikk kan du gjøre observasjoner med perfekt kvalitet på 
dine reiser hvor som helst i verden, på en måte som ikke var mulig før.
Den nye Noctivid, som kom i 2016, er den beste kikkerten Leica har produ-
sert. Du kan nå glede deg over en perfekt balanse mellom klart definerte 
sylskarpe konturer, fremragende kontrast og uovertruffen klarhet. Bring 
naturen nærmere, og se detaljene på en måte du aldri har opplevd før.

60 6161

Matthias Raff,
Produktsjef Sportoptikk

«Noctivid oppnår denne enestående perfeksjonen ved å kombinere de-
taljerte bilder med høy kontrast, høy lystransmisjon og innovativ design 
bedre enn noen annen kikkert. Formgjengivelsen er utrolig og gir deg 
sterke synsopplevelser.»
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Noctivid 42.

Knivskarpe bilder med høy  
kontrast og klarhet, i perfekt balanse.

Bygger på kunnskap fra et helt århundre.

Noctivid-serien er basert på ekspertise og kunnskap fra mer enn et  
århundre med utvikling av optisk utstyr for mikroskoper, kameraer og 
observasjon på lang avstand, kunnskaper som er bygd inn i denne nye 
generasjonen av Leica-kikkerter. Milepælen ble nådd ved hjelp av den 
mekaniske konstruksjonen og de optiske systemene til denne nye fami-
lien av Leica-kikkerter. De optiske kvalitetene til Noctivid kombinerer det 
beste av all innovativ og dokumentert teknologi vi råder over.

Schott HT™-glass (High Transmission) sørger for utrolig naturtro farge-
gjengivelse og eksepsjonelle transmisjonsverdier i Noctivid-serien. Et 
svært komplekst og innovativt blendesystem for begrensning av strølys 
sikrer høy kontrast og absolutt klare bilder helt ut til kantene. Denne kik-
kerten kan brukes i nesten alle situasjoner og setter også en ny standard 
innen design: Den er ikke bare kompakt og elegant, men også utrolig 
robust og slitesterk.

Oversikt over fordelene

   Bilder med utrolig dybde og  
formgjengivelse

   Perfekt harmoni mellom lystransmisjon, 
kontrastnivåer og begrensning av strølys

   Store okularer og stor øyeavstand på  
19 mm gir svært raske observasjoner og 
behagelig bruk

Noctivid 8 x 42

–   God evne til å samle lys og vise 
klare bilder langt inn i skumringen 
takket være en stor utgangspupill 
og uovertruffen kontrast

–   Stabil observasjon på grunn av 
vidt synsfelt og perfekt ergonomi

–   Naturtro synsinntrykk med ideell 
fargenøytralitet

Noctivid 10 x 42

–   10x forstørrelse for optimal 
detaljgjengivelse

–   Høy kontrast og enestående 
begrensning av strølys

–   Viser de fineste strukturer selv 
under svært ugunstige forhold

Også tilgjengelig i grønt.



Ultravid HD-Plus.

Allsidig, lyssterk, høy kontrast. 

Ultravid HD-Plus-serien består av ideelle allround-kikkerter. Alle Plus-mo-
deller har Schott-spesialglass med ekstraordinære transmisjonsnivåer 
(Schott HT™-glass) i prismene i kikkerten. Dessuten har den optiske 
ytelsen for lystransmisjon blitt betydelig bedre, særlig i den blå og fiolette 
delen av spekteret. Dette betyr at bildene blir klarere, og dessuten blir 
fargegjengivelsen og synligheten bedre i halvmørke.

Oversikt over fordelene

   Førsteklasses Leica-optikk gir bilder med 
høy kontrast og overlegen fargegjengivelse

   Bilder med høy kontrast selv når sikten  
er dårlig
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Ultravid 8 x 32/ 
 10 x 32 HD-Plus

Ultravid 7 x 42/8 x 42/ 
 10 x 42 HD-Plus

Ultravid 8 x 50/10 x 50/  
 12 x 50 HD-Plus

Kompakt.

Ultravid 10 x 25Ultravid 8 x 20

Trinovid HD.

Robust og pålitelig, alltid klar.

Trinovid HD-modellene har høy optisk ytelse og er også ekstremt robuste. 
Takket være Leica-optikken har disse modellene eksepsjonell kontrast, 
strålende fargegjengivelse og optimal lystransmisjon. Et heldekkende 
gummibelegg sørger for et sikkert grep som ikke glir, og gjør disse model-
lene enda mer robuste. Med en Trinovid HD kan du mestre de krevende 
situasjonene under jakten.

Oversikt over fordelene

   HD-Plus-optikk som gir optimal lysstyrke 
og meget god fargegjengivelse

   Kompakt konstruksjon – lett og  
perfekt balansert

   Trinovid HD: vanntett til 4 m, sikrer 
beskyttelse av interne optiske systemer

Trinovid 8 x 32/ 
 10 x 32 HD

Trinovid 8 x 42/ 
 10 x 42 HD

Kompakt.

Trinovid 8 x 20 BCA Trinovid  10 x 25 BCA
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De kompakte Ultravid-modellene finnes også med klassisk elegant 
dekor i svart lær.



Trinovid 7 x 35 Trinovid 8 x 40 Trinovid 10 x 40

Oversikt over fordelene

   ikonisk og elegant design, slank form
   imponerende oversikt
  klare, naturlige bilder fra kant til kant
  robust aluminiumshus av høy kvalitet
   3 tilgjengelige modeller: 7 x 35, 8 x 40 og 

10 x 40

Trinovid Classic.

Den ikoniske kikkerten er tilbake.

De nye Trinovid-kikkertene fra Leica er en hyllest til den ikoniske kik-
kerten på 1960-tallet. Velformede, slanke og elegante i klassisk kikkert-
design med svart skinn, taler de for seg selv og utgjør et tidløst tilbehør. 
En Trinovid lar deg oppleve spesielle øyeblikk så levende at de blir  
uforglemmelige.

Den presise og kraftfulle premiumoptikken gir deg en imponerende over-
sikt, mens den intuitive betjeningen sørger for at du enkelt får med deg 
selv de minste detaljene. Ingenting unnslipper blikket ditt. De nyeste 
glasstypene og antirefleksbeleggene garanterer klare, naturlige farger og 
lyse, kontrastrike bilder fra kant til kant.

Beskyttet av et ultralett aluminiumshus og de mest moderne materialer, 
er de nye Trinovid-kikkertene solide, værbestandige og sprutsikre. De  
takler enhver utfordring, selv under krevende forhold, noe som gjør dem 
til den perfekte følgesvenn på reiser, fotturer eller på arrangementer.

Elegant design, fremragende optikk.

Monovid 8 x 20 er alltid klar. Med denne kikkerten, som er enkel å ha med 
overalt, kan du skjelne de fineste detaljer.

Monovid 8 x 20 er lett og hendig og får plass i jakkelommen uten å til-
trekke seg oppmerksomhet. Det følger med en makrolinse som tilbehør, 
og med den kan du studere gjenstander i detalj helt ned til avstander på 
25–30 cm. Det er bare å skru tilbehørslinsen fast på objektivlinsen. Du 
vil bli overrasket over den høye kvaliteten, forstørrelsen på 8x og den 
elegante designen.

Oversikt over fordelene

   Lyssterk, høy kontrast, knivskarpe bilder
   Allsidig, praktisk og robust
   Veier bare 112 g
   Makroeffekt med linse som følger med
   Fylt med nitrogen for å hindre  
innvendig kondens

   AquaDura®-belegg som avviser vann  
og smuss

   Vanntett til 5 m

Monovid.

Tilbehør.

Bærerem og 
læretui.
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Monovid Black
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APO -Televid.

Kraftfull med høy kontrast.

Leica APO-Televid-teleskoper har apokromatiske linser og sofistikert  
fluorittglass som gir perfekt avbildning. Dessuten er optikken inne i  
teleskopet beskyttet med et ekstra, optisk nøytralt frontlinseglass. I  
APO-Televid 82 W sørger et usedvanlig lyssterkt objektiv på 82 mm for 
svært detaljrike bilder. Du kan se forbløffende detaljer selv under svært 
vanskelige forhold. APO-Televid 82 W er som skapt for profesjonell  
digiscoping.

Oversikt over fordelene

   Moderne fluorittlinser gir perfekt  
fargegjengivelse og maksimal kontrast

   Dobbelt fokuseringssystem for rask og 
nøyaktig justering

   Robust og stille takket være gummikledd 
magnesiumhus

APO-Televid 82 W
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Suverent synsfelt ved alle forstørrelser.

Okular 25x–50x WW ASPH.
Du oppnår videst mulig synsfelt ved hver forstørrelse med vidvinkeloku-
laret og APO-Televid-kikkertsiktet og kan se naturen så klart at det tar 
pusten fra deg.

Forstørrer 1,8x 
Leica-forstørrer 1,8 x gir sammen med Leica-okularet forstørrelser på 
opptil 90 x. Dette gjelder det vinklede Leica APO-Televid-teleskopet.

Digiscoping-objektiv (35 mm)
Digiscoping-objektivet kan brukes på alle kameraer med utskiftbare  
objektiver. Med det intuitive T2-gjengesystemet kan du bruke kortest mu-
lig tid på å skifte fra observasjon til fotografering. Selv om det er lite, 
kan brennvidden være opptil 4617 mm for APSC-kameraer kombinert med 
Leica APO-Televid-teleskoper.

Okular 25x–50x WW ASPH.

Forstørrer 1,8 x

Digiscoping-objektiv (35 mm)

Okular, forstørrer  
og digiscoping-objektiv.
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Leica-kameraer og digiscoping.

I det øvre segmentet tilbyr Leica komponenter som passer perfekt sammen 
i et digiscoping-system med høy kvalitet. Leica-kameraer har elegant de-
sign og intuitiv betjening, og er totalt kompromissløse når det gjelder op-
tisk og mekanisk kvalitet. Digiscoping-adapterne er perfekt tilpasset Leica 
APO-Televid og Leica-kameraer. Den håndverksmessige utførelsen er i høy 
kvalitet, og de er fremstilt av lette og solide materialer som sikrer en presis 
og trygg sammenkobling uten å øke systemets vekt. Leica skaper varige 
verdier med sine kameraer og etablerer hele tiden nye standarder. Forbløf-
fende nyskapninger og tekniske mesterverk skapes ved hjelp av avansert 
ingeniørkunst og gjennomprøvde produksjonsprosesser.

Du finner mer informasjon om alle 
Leica-kameraer på
www.leica-camera.com

*Ikke egnet for digiscoping

T2-adapter til  
Leica SL/TL

Bestillingsnr. 42 335

Leica M10-R

svart/sølvfarget krom 
Bestillingsnr.  
20 002 | 20 003

Leica M10-P

svart/sølvfarget krom 
Bestillingsnr.  
20 021 | 20 022

Leica TL2

svart/sølvfarget eloksert 
Bestillingsnr.  
18 187 | 18 188

Leica SL2

svart 
Bestillingsnr. 10 854

Leica M10

svart krom 
Bestillingsnr. 20 000

Leica Q2*

svart 
Bestillingsnr. 19 050

Digiscoping- 
objektiv (35 mm)

Bestillingsnr. 42 308

T2-adapter til Leica M

Bestillingsnr. 42 334

Leica SL2-S

svart 
Bestillingsnr. 10 880

Leica V-Lux 5*

Bestillingsnr. 19 120
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Tilbehør. 
Til avstandsmålere og kikkerter.

Flytende bærerem i oransje

Vi tilbyr en flytende bærerem i neopren for å sikre at kikkerten ikke synker hvis  
uhellet skulle være ute. Med den iøynefallende signaloransje fargen unngår du å mis-
te kikkerten på eller ved vannet. 

Stativadapter for kikkerter 

En stabil plattform for kikkerten er helt nødvendig når du betrakter objekter på stor 
avstand eller ønsker å fokusere presist på en bestemt situasjon. Ved hjelp av Leica 
stativadapter kan du feste kikkerten din enkelt og trygt på alle standardstativer.

Du finner mer tilbehør på www.leica-sportoptics.com
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Adventure-sele

Med Leica Adventure-selen kan du raskt finne frem og legge vekk en hvilken som 
helst kikkert i full størrelse med frontlinsediameter 50 mm. Dette populære bære-
systemet er fremstilt av solid, vanntett neopren og er maksimalt praktisk. På grunn av 
den smarte utformingen kan du bære kikkerten komfortabelt og helt trygt, og den er 
klar på sekunder – i fjellterreng eller på lange turer.

Neoprenbelte «Sport» til kikkert

«Sport»-beltet har en smart utforming som gjør at kikkerten ikke svinger når du går 
eller klatrer, samtidig som det går raskt å ta den frem uansett hvor du trenger den. 
Kikkerten trekkes automatisk tilbake til riktig bærestilling når du ikke bruker den. 
Neoprenmaterialet er mykt og spesielt behagelig mot bar hud, og beltet kan justeres 
til enhver passelig lengde.

Taustropper og håndtaustropper

Alt som lages for klatring i fjell, må være solid. I samarbeid med COOPH har Leica 
i det siste tatt utgangspunkt i klatretau, og har utviklet solide og elegante stropper 
til Leica-kikkerter som brukes på tøffe turer. Tauene er produsert i Tyskland og har 
lærdetaljer produsert i Italia. Et stilig og likevel solid tilbehør med karakter, for å trans-
portere kikkertsiktet sikkert og komfortabelt. Den 50 cm lange håndtaustroppen er 
i fargen nattsvart, og fås også i begrenset antall i lengder på 100 eller 126 cm i ulike 
farger. 
Du finner mer informasjon på www.leica-camera.com

Taustropper  100 cm 126 cm
brannoransje Bestillingsnr. 19 586 | 19 587 
nattsvart Bestillingsnr. 19 590 | 19 591 
blå Bestillingsnr. 19 594 | 19 595 
rød Bestillingsnr. 19 596 | 19 597

Håndtaustropper 50 cm
nattsvart Bestillingsnr. 19 581

Stativadapter  
for kikkerter Bestillingsnr. 42 220

Farge
frisk oransje 
Bestillingsnr. 42 163

Størrelse L – for alle kikkerter
med 50 og 56 mm
objektivdiameter
samt Noctivid 42
 Bestillingsnr. 42 066

Neoprenrem til kikkert 

Neoprenbæreremmene fra Leica er designet for å tilpasse seg kroppen perfekt. 
Dessuten har de et bredt, puteformet neoprenelement som gir utmerket komfort 
når du bærer kikkerten. Et mønstret gummiaktig belegg garanterer et ideelt grep på 
skulderen og hindrer kikkerten i å gli når du går eller klatrer. Neoprenbæreremmene 
er spesielt robuste og slitesterke takket være førsteklasses materialer og utførelse. 
Dessuten gjør de at du kan bruke kikkerten nesten lydløst.

Farger
nattsvart Bestillingsnr. 42 052 
sjokoladebrun Bestillingsnr. 42 053 
frisk oransje Bestillingsnr. 42 054 
olivengrønn Bestillingsnr. 42 055

Farger
nattsvart Bestillingsnr. 42 056 
sjokoladebrun Bestillingsnr. 42 057 
frisk oransje Bestillingsnr. 42 058 
olivengrønn Bestillingsnr. 42 059



Tilbehør. 
For avstandsmålere og kikkerter.
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Eksklusivt svart læretui med rødt innvendig fôr

Den kompakte Leica-kikkerten oppbevares trygt og elegant i dette eksklusive  
kvalitetsetuiet av svart lær med mykt fôr. Med skulderrem.

Vingeøyemuslinger til kikkerter

Disse praktiske øyemuslingene beskytter øynene mot direkte sollys slik at du kan  
fokusere og observere lenge. Når det ikke er bruk for vingene, kan de bare brettes 
unna. Siden de er fullstendig tilpasset kikkertens design, er de nesten usynlige.
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Tilbehør. 
Til teleskoper.

Beredskapsetui for APO-Televid

Dette er tøffe og slitesterke Cordura- eller neoprenberedskapsetuier med skulderrem 
som ikke bare sørger for at APO-Televid bæres trygt – de sikrer også at teleskopet  
er klart til bruk når du trenger det. Etuiet har et smart lukkingssystem – med ekstra 
åpninger for frontlinsen, okularet, fokuseringsrøret og stativfestet – slik at du ikke 
trenger å ta teleskopet ut av etuiet for å observere. Dessuten kan du slenge det over 
skulderen mens stativet fortsatt er festet til teleskopet.

til APO-Televid 82  
(Cordura, svart)
 Bestillingsnr. 42 314

til APO-Televid 82 W  
(neopren, brunsvart)
 Bestillingsnr. 42 070

Du finner mer tilbehør på www.leica-sportoptics.com

Ultravid BR 20/Trinovid BCA 20 Bestillingsnr. 42 323 
Ultravid BR 25/Trinovid BCA 25 Bestillingsnr. 42 324

Vingeøyemuslinger
til modellene Geovid HD-B og  
Geovid HD-R Bestillingsnr. 42 006

Sett med vingeøyemuslinger
til Noctivid Bestillingsnr. 42 067



Neoprentrekk til Rangemaster CRF

Neoprentrekket er uformet slik at det omslutter avstandsmåleren tett og gir optimal 
beskyttelse. Vanntett neopren er spesielt elastisk, og det er svært enkelt å ta trek-
ket på og av. En liten, praktisk løkke gjør trekket enkelt å bruke, selv med hansker. 
Leveres i fargene frisk oransje og nattsvart. Alle neoprenprodukter fra Leica Sport 
Optics er utviklet i samarbeid med Niggeloh, en anerkjent produsent av jaktutstyr 
av førsteklasses kvalitet, og blir laget i Tyskland. Passer til alle Rangemaster- og  
Pinmaster-modeller.

Tilbehør. 
For avstandsmålere.

Stativadapter for Leica Rangemaster

Denne stativadapteren er utformet spesielt for Leica Rangemaster og er fremstilt  
av solid, værbestandig aluminium. Den gir pålitelig støtte under lengre målinger. 
Gummiinnlegg beskytter Rangemaster mot skrammer. Adapteren har stativgjenger 
og monteres enkelt på ethvert stativ.
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Stativadapter Bestillingsnr. 42 232

Farger
nattsvart Bestillingsnr. 42 233 
frisk oransje Bestillingsnr. 42 235



Tekniske data.
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Tekniske data. 
Magnus i.

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 18.

Kikkertsikte Magnus 1–6.3 x 24 i Magnus 1.5–10 x 42 i Magnus 1.8–12 x 50 i Magnus 2.4–16 x 56 i

Bestillingsnr. L-3D: 52 110
L-3D med skinne: 52 111
L-4a: 52 120
L-4a med skinne: 52 121

L-4a: 53 130
L-4a med skinne: 53 131

L-4a: 53 160
L-4a med skinne: 53 161
L-4a med BDC: 53 162
L-4a med BDC og skinne: 53 163

L-4a: 54 130
L-4a med skinne: 54 131
L-4a med BDC: 54 132
L-4a med BDC og skinne: 54 133

Pakker inneholder kikkertsiktelokk for 
frontlinse/okular, 
rengjøringsklut, batteri, 
brukerhåndbok

kikkertsiktelokk for  
frontlinse/okular, 
rengjøringsklut, batteri,  
brukerhåndbok

kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, 
rengjøringsklut, batteri,  
brukerhåndbok

kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, 
rengjøringsklut, batteri,  
brukerhåndbok

Frontlinsens diameter 24 mm 42 mm 50 mm 56 mm

Objektivets utvendige diameter 30 mm 50 mm 57 mm 62 mm

Synsfelt, maks./min. (100 m) 44–6,5 m 26–4,1 m 22,5–3,7 m 17–2,6 m

Utgangspupill, maks./min. 12,4–3,8 mm 12,4–4,2 mm 12,4–4,2 mm 12,4–3,5 mm

Parallaksefri 100 m 100 m 100 m justerbar, 50 m til uendelig

Diopterkompensasjon –4/+3 dpt –4/+3 dpt –4/+3 dpt –4/+3 dpt

Transmisjon 92 % 92 % 92 % 92 %

Tilgjengelige retikler L-4a, L-3D L-4a L-4a L-4a

Retikkelbelysning rødpunkt, 120 trinn rødpunkt, 120 trinn rødpunkt, 120 trinn rødpunkt, 120 trinn

Automatisk av 3 min. ±75° 3 min. ±75° 3 min ±75° 3 min ±75°

Automatisk på aktivert ved posisjon og/
eller bevegelse

aktivert ved posisjon og/
eller bevegelse

aktivert ved posisjon og/eller bevegelse aktivert ved posisjon og/eller bevegelse

Lengde 272 mm 317 mm 335 mm 360 mm

Vekt uten skinne
Vekt med skinne

544 g
570 g

620 g
650 g

700 g
725 g

785 g
815 g
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Tekniske data. 
Fortis 6.

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 23.

Kikkertsikte Fortis 6 1–6 x 24 i Fortis 6 2–12 x 50 i Fortis 6 2.5–15 x 56 i

Bestillingsnr. L-4a: 50 050
L-4a med skinne: 50 051

L-4a: 50 060
L-4a med skinne: 50 061
L-4a med BDC: 50 070
L-4a med BDC  
og skinne: 50 071

L-4a: 50 080
L-4a med skinne: 50 081
L-4a med BDC: 50 090
L-4a med BDC  
og skinne: 50 091

Pakker inneholder kikkertsiktelokk for  
frontlinse/okular, 
rengjøringsklut, batteri, 
sikkerhetsinformasjon

kikkertsiktelokk for  
frontlinse/okular, 
rengjøringsklut, batteri, 
sikkerhetsinformasjon

kikkertsiktelokk for frontlinse/okular,  
rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon

Frontlinsens diameter 24 mm 50 mm 56 mm

Objektivets utvendige diameter 30 mm 57 mm 62 mm

Synsfelt, maks./min. (100 m) 44–7 m 20,4–3,5 m 17–2,7 m

Utgangspupill, maks./min. 12,4–4 mm 12,4–4,1 mm 12,4–3,7 mm

Parallaksefri 100 m 100 m justerbar, 50 m til uendelig

Diopterkompensasjon –4/+3 dpt –4/+3 dpt –4/+3 dpt

Transmisjon 92 % 92 % 92 %

Tilgjengelige retikler L-4a L-4a L-4a

Retikkelbelysning rødpunkt rødpunkt rødpunkt

Automatisk av 3 min. ±75° 3 min. ±75° 3 min ±75°

Automatisk på aktivert ved posisjon og/
eller bevegelse

aktivert ved posisjon og/
eller bevegelse

aktiveres ved posisjon 
og/eller bevegelse

Lengde 272 mm 335 mm 360 mm

Vekt uten skinne
Vekt med skinne

544 g
570 g

700 g
725 g

785 g
815 g
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Tekniske data. 
Amplus 6.

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 31.

Kikkertsikte Amplus 6 1–6 x 24 i Amplus 6 3–18 x 44 i Amplus 6 2.5–15 x 50 i Amplus 6 2.5–15 x 56 i

Bestillingsnr. L-4a: 50 100 L-Ballistic med BDC 
(MOA): 50 211

L-4a: 50 300
L-4a med BDC: 50 310
L-Ballistic med BDC (Mil): 50 311

L-4a: 50 400
L-4a med BDC: 50 410
L-Ballistic med BDC (Mil): 50 411

Pakker inneholder rengjøringsklut, batteri,
sikkerhetsinformasjon

rengjøringsklut, batteri,
sikkerhetsinformasjon

rengjøringsklut, batteri,
sikkerhetsinformasjon

rengjøringsklut, batteri,
sikkerhetsinformasjon

Frontlinsens diameter 24 mm 44 mm 50 mm 56 mm

Objektivets utvendige diameter 30 mm 52 mm 58 mm 65 mm

Synsfelt, maks./min. (100 m) 38–6,3 m 12,4–2,1 m 15–2,8 m 14,8–2,5 m

Utgangspupill, maks./min. 12,2–4,2 mm 7,3–2,4 mm 11,6–3,4 mm 11,6–3,7 mm

Parallaksefri – justerbar, 20 m til uendelig justerbar, 20 m til uendelig justerbar, 20 m til uendelig

Diopterkompensasjon –3/+2 dpt –3/+2 dpt –3/+2 dpt –3/+2 dpt

Transmisjon > 90 % > 90 % > 90 % > 90 %

Tilgjengelige retikler L-4a L-Ballistic MOA L-4a, L-Ballistic L-4a, L-Ballistic

Retikkelbelysning rødpunkt rødpunkt rødpunkt rødpunkt

Lengde 260 mm 303 mm 380 mm 380 mm

Vekt 480 g 670 g 700 g 730 g
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Tekniske data. 
PRS 5–30 x 56 i.

Tekniske data. 
ER 56 LRS.

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 35.

Kikkertsikte PRS 5–30 x 56 i

Bestillingsnr. L-4a: 51 100
L-Ballistic: 51 200
L-PRB: 51 300

Pakken inneholder solblender, forstørringshendel, linserengjøringsklut, 
batteri CR2032, brukerhåndbok

Frontlinsens diameter 56 mm

Objektivets utvendige diameter 65 mm

Synsfelt, maks./min. (100 m) 8,2–1,3 m

Utgangspupill, maks./min. 9–2 mm

Parallaksefri justerbar, 20 m til uendelig

Diopterkompensasjon –3/+1 dpt 

Transmisjon > 90 %

Tilgjengelige retikler L-4a, L-Ballistic, L-PRB

Retikkelbelysning rødpunkt/skala

Automatisk av 4 t

Lengde 365 mm

Vekt 1030 g

Kikkertsikte ER 6.5–26 x 56 LRS

Bestillingsnr. L-4a med BDC Sport: 56 080

Pakken inneholder kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, 
brukerhåndbok

Frontlinsens diameter 56 mm

Objektivets utvendige diameter 62 mm

Synsfelt, maks./min. (100 m) 5,5–1,45 m

Utgangspupill, maks./min. 8,55–2,15 mm

Parallaksefri justerbar, 50 m til uendelig

Diopterkompensasjon –4/+3 dpt 

Transmisjon TD/TN ≥ 90 %

Tilgjengelige retikler L-4a

Retikkelbelysning Nei

Automatisk av Nei

Automatisk på Nei

Lengde 375 mm

Vekt 750 g

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 33.
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Tekniske data. 
Tempus ASPH.

Tekniske data. 
Calonox.

Rødpunktsikte Tempus ASPH. 
3.5 MOA

Tempus ASPH. 
2.0 MOA

Bestillingsnr. 55 500 55 502

Pakken inneholder beskyttelsestrekk, optikkrengjøringsklut, åpner for 
batteriholder, batteri, unbrakonøkkel til skruen for 
høydejustering og sideveis justering, to torx-festeskruer

Synsfelt, maks./min. (100 m) – –

Utgangspupill, maks./min. – –

Parallaksefri 40 m 40 m

Diopterkompensasjon – –

Transmisjon 92 % 92 %

Retikkel (opplyst rødpunkt) 3.5 MOA (5 cm/50 m) 2.0 MOA (3 cm/50 m)

Retikkelbelysning rødpunkt, 12 trinn rødpunkt, 12 trinn

Automatisk av 4 t 4 t

Slå på +/–-knapp +/–-knapp

Mål (B x H x D) 53,5 x 34,5 x 28 mm 53,5 x 34,5 x 28 mm

Vekt 37 g
40 g inkl. batteri

37 g
40 g inkl. batteri

Varmebildekameraer Calonox View Calonox Sight

Bestillingsnr. 50 502 50 500

Pakken inneholder Calonox View, corduraveske, 
ladekabel, bærereim, kort 
veiledning, optikkpusseklut, 
kontrollsertifikat

Calonox Sight, cordura- 
veske, ladekabel, bærereim, 
kort veiledning, optikkpus-
seklut, gummiøyemusling, 
kontrollsertifikat

Sensortype VOx VOx

Sensorstørrelse 640 x 512 piksler 384 x 288 piksler

Pikselstørrelse 12 µm 17 µm

Skjermtype LCOS OLED

Skjermdiagonal 0,4” 0,39”

Skjermoppløsning 1280 x 960 piksler 1024 x 768 piksler

Bilderepetisjonsfrekvens 50 Hz 50 Hz

Objektivbrennvidde 42 mm 42 mm

Optisk basisforstørrelse 2,5x 1x

Digital zoom 1x/2x/3x/4x -

Synsfelt 10,5 x 8,4°
(18,3 m x 14,6 m/100 m)

8,9 x 6,7°
(15,5 m x 11,7 m/100 m)

Diopterkompensasjon ±5 dpt -

Rekkevidde/oppløsning (beregnet for objekt 1,7 m x 0,5 m)

Registreringsrekkevidde/
oppløsning
Gjenkjenningsrekkevide/
oppløsning
Identifiseringsrekkevidde/
oppløsning

3000 m/2 piksler

1000 m/6 piksler

500 m/12 piksler

2000 m/2 piksler

700 m/6 piksler

350 m/12 piksler

Justering av gratikulkorrektur - 1,2 cm/50 m, 
2,4 cm/100 m

Videoutgang PAL PAL

Videoopptegnelse ja -

Video/foto-oppløsning 768 x 576 piksler –

Kabeltilkobling USB-C USB-C

Trådløsforbindelse Wi-Fi (2,4 GHz) Bluetooth®

Internt minne 16 GB -

Beskyttelsesart IPX4 IPX4

Driftstemperatur -10 til +50 °C -10 til +50 °C 

Driftstemperatur  
(lad batteriet)

+10 til +30 °C +10 til +30 °C 

Batteritid ca. 4–5 h ca. 8–11 h

Påsatsgjenger - M52 x 0,75

Stativgjenger A ¼ DIN 4503 (¼”),
M5 standardgjenger

A ¼ DIN 4503 (¼”),
M5 standardgjenger

Mål (BxH) 170 x 65 mm 165 x 65 mm

Vekt (med batteri) 685 g 685 g
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Tekniske data. 
Geovid.

Avstandsmåler Geovid 3200.COM Geovid 2700 HD-R

Modeller 8 x 42
 10 x 42
8 x 56

8 x 42
 10 x 42
8 x 56

Bestillingsnr. 8 x 42: 40 806
 10 x 42: 40 807
8 x 56: 40 808

8 x 42: 40 803
 10 x 42: 40 804
8 x 56: 40 805

Pakken inneholder konturert 
neoprenbærerem, 
frontlinselokk, 
okularlokk, Cordura-
etui, batteri

konturert 
neoprenbærerem,
frontlinselokk, okularlokk, 
Cordura-etui, batteri

Innlasting av egen ballistikk,  
Bluetooth®/microSD-kort

Bluetooth® Nei

Leica Hunting-app Ja Nei

Maks. avstand 3200 yd/2950 m 2700 yd/2500 m

Viser ballistikkmåling 1200 yd/1100 m Nei

Viser ekvivalent horisontal avstand 
(EHR)

1200 yd/1100 m 1200 yd/1100 m

Viser overhold 875 yd/800 m Nei

Viser klikkjustering 875 yd/800 m Nei

Viser barometertrykk Ja Ja

Temperaturvisning Ja Ja

Ballistikkurver* 12 faste forhåndsinstal-
lerte kurver

Nei

Synsfelt ved
1000 m

8 x 42: 130 m
 10 x 42: 114 m
8 x 56: 118 m

8 x 42: 130 m
 10 x 42: 114 m
8 x 56: 118 m

Mål (B x H x D) 8 x 42:
 125 x 178 x 70 mm
 10 x 42:
 125 x 174 x 70 mm
8 x 56:
 153 x 187 x 90 mm

8 x 42:
 125 x 178 x 70 mm
 10 x 42:
 125 x 174 x 70 mm
8 x 56:
 153 x 187 x 90 mm

Vekt
inkludert batteri

8 x 42: ca. 1010 g
 10 x 42: ca. 980 g
8 x 56: ca. 1205 g

8 x 42: ca. 975 g
 10 x 42: ca. 980 g
8 x 56: ca. 1205 g

Avstandsmåler Geovid R

Modeller 8 x 42
 10 x 42
8 x 56
 15 x 56

Bestillingsnr. 8 x 42: 40 426 (yd) / 40 425 (m)
 10 x 42: 40 428 (yd) / 40 427 (m)
8 x 56: 40 430 (yd) / 40 429 (m)
15 x 56: 40 432 (yd) / 40 431 (m)

Pakken inneholder konturert neoprenbærerem, frontlinselokk,  
okularlokk, Cordura-etui, batteri

Innlasting av egen ballistikk,  
Bluetooth®/microSD-kort

nei

Leica Hunting-app nei

Maks. avstand 1200 yd/1100 m

Viser ballistikkmåling nei

Viser ekvivalent horisontal avstand 
(EHR)

1200 yd/1100 m

Viser overhold nei

Viser klikkjustering nei

Viser barometertrykk nei

Temperaturvisning nei

Ballistikkurver* nei

Synsfelt ved
1000 m

8 x 42: 125 m
 10 x 42: 110 m
8 x 56: 118 m
 15 x 56: 75 m

Mål (B x H x D) 8 x 42:
125 x 173 x 70 mm
 10 x 42:
125 x 168 x 70 mm
8 x 56:
135 x 182 x 68 mm
 15 x 56:
134 x 210 x 70 mm

Vekt inkludert batteri 8 x 42: ca. 950 g
 10 x 42: ca. 945 g
8 x 56: ca. 1100 g
 15 x 56: ca. 1300 g

*Du finner informasjon om ballistikkurver på side 17
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Tekniske data. 
Rangemaster.

Avstandsmåler Rangemaster  
CRF 2800.COM

Bestillingsnr. 40 506

Pakken inneholder Cordura-etui, bærerem, batteri

Innlasting av egen ballistikk
Bluetooth®/microSD-kort

Bluetooth®

Leica Hunting-app ja

Maks. avstand 2800 yd/2600 m

Viser ballistikkmåling 875 yd/800 m

Viser ekvivalent horisontal avstand 
(EHR)

1200 yd/1100 m

Viser overhold 875 yd/800 m

Viser klikkjustering 875 yd/800 m

Viser barometertrykk ja

Temperaturvisning ja

Ballistikkurver* 12 faste forhåndsinstallerte kurver 
samt integrering av egne data via Leica 
Hunting-appen.

Synsfelt ved 1000 m 115 m

Mål (B x H x D) 113 x 75 x 34 mm

Vekt
uten batteri
med batteri

ca. 178 g
ca. 189 g

Avstandsmåler Rangemaster  
CRF 2400-R

Bestillingsnr. 40 546

Pakken inneholder Cordura-etui, bærerem, batteri

Innlasting av egen ballistikk,  
Bluetooth®/microSD-kort

nei

Leica Hunting-app nei

Maks. avstand 2400 yd/2200 m

Viser ballistikkmåling nei

Viser ekvivalent horisontal avstand 
(EHR)

1200 yd/1100 m

Viser overhold nei

Viser klikkjustering nei

Viser barometertrykk nei

Temperaturvisning nei

Ballistikkurver* nei

Synsfelt ved 1000 m 115 m

Mål (B x H x D) 113 x 75 x 34 mm

Vekt
uten batteri
med batteri

ca. 178 g
ca. 189 g

* Du finner informasjon om ballistikkurver på side 17
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Tekniske data. 
Kikkerter.

Kikkerter Noctivid 
8 x 42

Noctivid  
10 x 42

Ultravid 
8 x 32 
HD-Plus

Ultravid 
10 x 32 
HD-Plus

Ultravid 
7 x 42  
HD-Plus

Ultravid  
8 x 42  
HD-Plus

Ultravid  
10 x 42  
HD-Plus

Ultravid  
8 x 50  
HD-Plus

Ultravid 
10 x 50  
HD-Plus

Ultravid  
12 x 50  
HD-Plus

Bestillingsnummer 40 384 
(svart)
40 386 
(grønn)

40 385 
(svart)
40 387 
(grønn)

40 090 40 091 40 092 40 093 40 094 40 095 40 096 40 097

Pakken inneholder konturert 
neoprenbærerem, 
frontlinse- og okularlokk, 
Cordura-etui

konturert neoprenbærerem, frontlinse- 
og okularlokk, Cordura-etui

konturert neoprenbærerem, frontlinse- og okularlokk, Cordura-etui

Frontlinsens diameter 42 mm 42 mm 32 mm 32 mm 42 mm 42 mm 42 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Forstørrelse 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x 8 x 10 x 8 x 10 x 12 x

Utgangspupill 5,2 mm 4,2 mm 4 mm 3,2 mm 6 mm 5,2 mm 4,2 mm 6,2 mm 5 mm 4,2 mm

Synsfelt ved 1000 m 135 m 112 m 135 m 118 m 140 m 130 m 112 m 117 m 117 m 100 m

Synsfelt for  
brillebrukere

135 m 112 m 135 m 118 m 140 m 130 m 112 m 117 m 117 m 100 m

Øyeavstand 19 mm 19 mm 13,3 mm 13,2 mm 17 mm 15,5 mm 16 mm 17 mm 15 mm 13 mm

Objektivets synsfelt 7,7° 6,4° 7,7° 6,7° 8° 7,4° 6,4° 6,7° 6,7° 5,7°

Nærfokusgrense ca. 1,9 m ca. 1,9 m ca. 2,1 m 2 m ca. 3,3 m ca. 3 m ca. 2,9 m ca. 3,5 m ca. 3,3 m ca. 3,2 m

Transmisjon 92 % 91 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %

Diopterkompensasjon ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt

Justerbar øyeavstand 56–74 mm 56–74 mm 52–74 mm 52–74 mm 55–75 mm 55–75 mm 55–75 mm 58–74 mm 58–74 mm 58–74 mm

Belegg HDC® Plus-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg HDC® Plus-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg

Vanntett til 5 m til 5 m til 5 m til 5 m til 5 m til 5 m til 5 m til 5 m til 5 m til 5 m

Nitrogenfylt ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Mål i mm (L x H x B) 124 x 154 x 59 124 x 154 x 59 116 x 116 x 56 116 x 120 x 56 120 x 141 x 68 121 x 142 x 67 121 x 147 x 68 120 x 182 x 68 125 x 178 x 70 120 x 182 x 78

Vekt ca. 853 g ca. 862 g ca. 535 g ca. 565 g ca. 770 g ca. 790 g ca. 750 g ca. 1000 g ca. 1000 g ca. 1040 g
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Kikkerter Ultravid
8 x 20 BR/lærdekor svart

Ultravid
10 x 25 BR/lærdekor svart

Bestillingsnummer 40 252 (BR)
40 605 (lærdekor svart)

40 253 (BR)
40 607 (lærdekor svart)

Pakken inneholder bærerem i vevet tekstil, okularlokk, Cordura-etui (BR)
bærerem i vevet tekstil, okularlokk, svart etui i kalveskinn  
(lærdekor svart)

Frontlinsens diameter 20 mm 25 mm

Forstørrelse 8 x 10 x

Utgangspupill 2,5 mm 2,5 mm

Synsfelt ved 1000 m 113 m 90 m

Synsfelt for brilleb-
rukere

113 m 90 m

Øyeavstand 15 mm 15 mm

Objektivets synsfelt 6,47° 5,15°

Nærfokusgrense ca. 1,8 m ca. 3,2 m

Transmisjon 90 % 90 %

Diopterkompensasjon ±3,5 dpt ±3,5 dpt

Justerbar øyeavstand 34–74 mm 34–74 mm

Belegg HDC®-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg

Vanntett til 5 m til 5 m

Nitrogenfylt ja ja

Mål i mm (L x H x B) 111 x 93 x 39 111 x 112 x 39

Vekt ca. 240 g (BR)
ca. 230 g (lærdekor svart)

ca. 265 g (BR)
ca. 255 g (lærdekor svart)

Kikkerter Leica Monovid 8 x 20

Bestillingsnummer 40 390

Pakken inneholder makrolinse, okularlokk, 
bæreveske med beltestropp 

Frontlinsens diameter 20 mm

Forstørrelse 8x

Utgangspupill 2,5 mm

Synsfelt ved 1000 m 110 m

Synsfelt for brilleb-
rukere

110 m

Øyeavstand 15 mm

Objektivets synsfelt 6,3°

Nærfokusgrense ca. 1,8 m  
(25–30 cm med makrolinse)

Transmisjon 90 %

Diopterkompensasjon –

Justerbar øyeavstand –

Belegg HDC®-multibelegg og 
AquaDura®-linsebelegg  
(ikke på makrolinse)

Vanntett til 5 m

Nitrogenfylt ja

Mål i mm (L x H x B) Lengde: 97,9
Lengde med makro: 105
Objektivdiameter: 35,5

Vekt ca. 112 g monokular
ca. 14 g makrolinse

   

Tekniske data. 
Kikkerter.
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Tekniske data. 
Kikkerter.

Kikkerter Trinovid
8 x 32 HD

Trinovid
 10 x 32 HD

Trinovid
8 x 42 HD

Trinovid
 10 x 42 HD

Trinovid
8 x 20 BCA

Trinovid
10 x 25 BCA

Trinovid
7 x 35

Trinovid
8 x 40

Trinovid
10 x 40

Bestillingsnummer 40 316 40 317 40 318 40 319 40 342 40 343 40 714 40 717 40 720

Pakken inneholder konturert bærerem i neopren, frontlinse- og okularlokk, 
Cordura-etui

bærestropp, Cordura-etui  
med beltestropp

med konturformet bærerem i neopren,  
linselokk, kalveskinnsveske (svart)

Frontlinsens diameter 32 mm 32 mm 42 mm 42 mm 20 mm 25 mm 35 mm 40 mm 40 mm

Forstørrelse 8x 10x 8x 10x 8x 10x 7 x 8 x 10 x

Utgangspupill 4 mm 3,2 mm 5,25 mm 4,2 mm 2,5 mm 2,5 mm 5,0 mm 5,0 mm 4,0 mm

Synsfelt ved 1000 m 124 m 114 m 124 m 113 m 113 m 90 m 140 m 123 m 104 m

Synsfelt for brilleb-
rukere

124 m 114 m 124 m 113 m 113 m 90 m 133 m 116 m 98 m

Øyeavstand 17 mm 15 mm 17 mm 15 mm 14 mm 14,6 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Objektivets synsfelt 7,1° 6,45° 7,1° 6,45° 6° 5° 8 ° 7 ° 6 °

Nærfokusgrense ca. 1 m ca. 1 m ca. 1,8 m ca. 1,6 m ca. 3 m ca. 5 m ca. 4 m ca. 5,5 m ca. 5,5 m

Transmisjon 90 % 90 % 90 % 90 % 87 % 87 % 90 % 90 % 90 %

Diopterkompensasjon ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±4 dpt ±3,5 dpt ±3,5 dpt ± 3 dpt ± 3 dpt ± 3 dpt

Justerbar øyeavstand 58–76 mm 58–76 mm 58–76 mm 58–76 mm 32–74 mm 32–74 mm 55–75 mm 55–75 mm 55–75 mm

Belegg HDC®-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg HDC®-multibelegg HDC®-multibelegg og AquaDura®-belegg på ytre linser

Vanntett til 4 m til 4 m til 4 m til 4 m sprutsikker sprutsikker

Nitrogenfylt ja ja ja ja nei nei ja ja ja

Mål i mm (L x H x B) 117 x 130 x 65 117 x 130 x 65 117 x 140 x 65 117 x 140 x 65 96 x 92 x 37 92 x 110 x 37 107 x 132 x 52 112 x 146 x 53 112 x 142 x 53

Vekt ca. 630 g ca. 640 g ca. 730 g ca. 730 g ca. 235 g ca. 255 g ca. 590 g ca. 640 g ca. 640 g



Tekniske data. 
Okular, forstørrer og digiscoping.

Tekniske data. 
APO-Televid-teleskoper.
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Teleskop APO-Televid 82 W

Modell vinklet (45°)

Bestillingsnummer 40 121

Pakken inneholder linse- og bajonettlokk

Frontlinsens diameter 82 mm

Brennvidde ca. 440 mm

Nærfokusgrense ca. 3,8 m

Utgangspupill, 
skumringsfaktor 
og synsfelt

(se okulartabellen)

Fokusering intern fokusering med dobbeltfokuseringsfunksjon

Antall linser i objektivet
(uten okular)

4, med multibelegg og AquaDura®-linsebelegg

Prismesystem Schmidt-prisme

Vanntett til 5 m

Hus magnesium, nitrogenfylt

Okularfeste hurtigkobling, bajonett

Stativfeste 1⁄4”, dreibart, med låseskrue

Solblender skyvbar, med siktehjelp

Frontlinsegjenger E82

Mål i mm (L x H x B) 328 x 108 x 101 mm 

Vekt 1490 g 

Produkt Leica-okular  
25x–50x WW 
ASPH.

Forstørrer 1,8 x 
(bare til APO-
Televid, vinklet 
versjon)

Leica digiscoping-
objektiv 35 mm

Bestillingsnummer 41 021 41 022 42 308

Pakken inneholder bajonett- og okularlokk Cordura-
objektivetui

Forstørrelse 25x til 50x 45x til 90x avhengig av okular-
kombinasjon

Brennvidde (35 mm-
format)

– – 34,5

Synsfelt ved 1000 m 41 m (25x) til  
28 m (50x)

21,6 m (45x) til  
14 m (90x)

–

Synsfelt 57° (25x) til  
74° (50x)

53° (45x) til  
65° (90x)

–

Bildestørrelse – – 23,6 x 15,7 mm

Bildediagonal – – 28,4 mm  
(APS-C, Leica T)

Minste objektivfelt – – 60,1 x 40,0 mm
31,6 x 21,1 mm (med 
forst.)

Minste objektivdiagonal – – 72,2 mm
38,0 mm (med forst.)

Største skala – – 1:2,4 
1:1,3 (med forst.)

Utgangspupill:
APO-Televid 82

3,3 mm (25 x) til 
1,6 mm (50x)

1,8 mm (45 x) til 
0,91 mm (90x)

–

Nærfokusgrense: 
APO-Televid 82

3,95 m 3,8 m avhengig av 
teleskop

Okular for brillebrukere ja ja –

Øyemusling
med glidemuffe

ja ja –

Vanntett 500 mbar 500 mbar 500 mbar

Maks. utvendig diameter 59,5 mm 59 mm 68 mm

Total lengde 105 mm,  
uten bajonett  
87 mm

41 mm,  
uten bajonett 
23 mm

65 mm, uten  
T2-adapter

Vekt 435 g 92 g 250 g

Til bruk sammen med 
Leica APO-Televid-
teleskoper

med Leica APO-
Televid vinklet 
versjon og Leica-
okular 25x–50x WW 
ASPH.

med Leica APO-
Televid-teleskoper, 
Leica-okular 
25x –50x WW ASPH. 
og Leica-forstørrer 
1,8 x



Kikkerter 10 år
Geovid-optikk 5 år I Elektronikk 2 år
Rangemaster I Pinmaster 2 år
Okular 10 år
Teleskop 10 år
Kikkertsikte-optikk 10 år I Elektronikk 2 år
Calonox-varmebildekameraene 3 år

De oppgitte garantiperiodene gjelder bare kurante nye og ubrukte pro-
dukter fra det gjeldende produktutvalget i denne prislisten.
Mer detaljert informasjon om garantibestemmelsene finner du i forklarin-
gene på garantikortet.
For å få godkjent garantiservice fra Leica Camera AG må kunden sende 
kjøpskvittering sammen med garantikort med kjøpsdato, signatur og 
originalt stempel fra en autorisert Leica-forhandler til Leica Camera AG. 

Hvis en reparasjon er nødvendig, bes du kontakte:  
Leica - Aparelhos Ópticos de Precisão
S.A. Customer Care
Rua da Leica, 55
4760-810 LOUSADO
Portugal

Telefon: +49(0)6441-2080-898
E-post: customer.care.sportoptics@leica-camera.com

Du finner mer informasjon og instruksjoner for reparasjon på: 
uk.leica-camera.com/Service-Support/Repair-Maintenance
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Garanti og reparasjoner.

PERSONLIG SERVICE
Bare mennesker kan hjelpe mennesker.
Du kan kontakte Leicas kundeservice i Tyskland døgnet rundt alle dager. 
Hvis du har ideer til personlig tilpasning av Leica-produktene dine, vil vi 
gjerne virkeliggjøre dem, selv etter at du har kjøpt produktene. Bare spør 
– vi vil gjerne hjelpe deg hvis vi kan.

LEICA REPARASJONSSTØTTE
Ta kontakt med oss her hvis ditt Leica Sport Optics-produkt trenger 
vedlikehold eller reparasjon: 
Telefon +49(0)6441-2080-898
customer.care.sportoptics@leica-camera.com

LEICA PRODUKTSTØTTE
Hvis du trenger råd om et av produktene våre, kan du ta kontakt med 
oss her:
Telefon +49(0)6441-2080-111I info@leica-camera.com

LEICA PROGRAMVARESTØTTE
Hvis du trenger hjelp med programvaren som fulgte med Leica-produktet, 
kan du ta kontakt med oss her:
Telefon +49(0)6441-2080-108 I software-support@leica-camera.com

LEICA TILBEHØRSSERVICE
Hvis du for eksempel har mistet fjernkontrollen eller trenger en annen 
fokuseringsskjerm, kan du ta kontakt med oss her:
Telefon +49(0)6441-2080-229 I spareparts@leica-camera.com

KUNDESERVICE



Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5

35578 WETZLAR I TYSKLAND

Telefon +49(0)6441-2080-0 I Faks +49(0)6441-2080-333

www.leica-sportoptics.com


