
Kikkertsiktene Magnus i og Fortis 6.

Perfekte jaktkamerater.
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Tre gode grunner 
til å velge Magnus i. 

2. Enkelt og brukervennlig
Rødpunktet er enkelt og trygt å betjene i alle slags situas-
joner, også når du bruker hansker eller jakter i skumringen. 
Siktet har rask og lydløs regulering fra dag- til nattmodus 
i flere trinn.

3. Enklere bytte av batteri
Det unike og brukervennlige batterirommet kan åpnes med 
én hånd, noe som gjør det lettere å bytte batteri raskt.

Valgfritt tilbehør til  
Leica-kikkertsikter.

 1. Ekstra bredt synsfelt
Det enestående brede synsfeltet ved 1 × forstørrelse gir 
deg optimal bildeskarphet og langt større muligheter for en 
sikker og vellykket jakt. 

Vippbare linselokk
De nye, smarte vippbare linselokkene fra Leica mon-
teres enkelt på Magnus i-siktene eller Fortis 6 for å 
beskytte dem mot smuss og skader. Lokkene er la-
get av maskinfrest aluminium og er svært robuste, 
pålitelige og holdbare. 

Beholder til ekstrabatteri
Bytt enkelt ut høydejusteringens beskyttelseslokk 
med et lokk med batteriholder, så har du alltid et 
ekstrabatteri for hånden. Den robuste gummien gjør 
beholderen rask og enkel i bruk.
Besøk www.leica-sportoptics.com for å se mer 
tilbehør fra Leica Sport Optics.

Magnus i.
Det beste har blitt enda bedre.  

Ypperlige egenskaper  
under vanskelige forhold. 

Den store styrken til Leica Magnus 2.4 –16 x 56 i er kik-
kertsiktets fremragende lysgjennomtrengning kombinert 
med maksimal begrensning av strølys. Med stor lysstyrke, 
lysgjennomtrengning i særklasse og en overlegent stor ut-
gangspupill ved lav forstørrelse kan du trygt identifisere 
målet fra daggry og helt til de siste minuttene av dagslys. 
Disse egenskapene gjør at Magnus 2.4 –16 x 56 i gir deg 
presise skudd både på kort og langt hold.

Kikkertsikte 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

Objektivdiameter 24 mm 42 mm 50 mm 56 mm

Forstørrelse 1–6,3 × 1,5–10 × 1,8–12 × 2,4–16 ×

Synsfelt maks./min (100 m) 44 m – 6,5 m 26 m – 4,1 m 22,5 m – 3,7 m 17 m – 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 Justerbart, 50 m til uendelig

Lysgjennomtrengning 92 % 92 % 92 % 92 %

Slår seg på/av 
automatisk

Ja Ja Ja Ja

Tilgjengelige trådkors L-4a, L-3D, CDi L-4a L-4a, L-Ballistic L-4a, L-Ballistic

Lyssterkt og skarpt.
Fordeler

   høyere lysutbytte og større utgangspupill ved lav forstørrelse enn  

andre kikkertsikter i premium-segmentet, takket være lav vignettering 

og 56 mm objektivdiameter

   7 × zoom og 2,4–16 × forstørrelse for presise skudd på kort  

og langt hold

   skarpt, tydelig definert rødpunkt

   fås med eller uten Leicas raske trådkorsjustering

   med automatisk av-funksjon for maksimal batterilevetid



Fortis 6.
Drømmesikte med 6 × zoom.

Overlegne egenskaper og  
funksjonell design.

Tre gode grunner 
til å velge Fortis 6. 

2. Ekstra bredt synsfelt
Det enestående brede synsfeltet ved 1 × forstørrelse gir 
deg optimal bildeskarphet og langt større muligheter for  
en sikker og vellykket jakt. 

3. Funksjonell design
Den stilrene designen passer perfekt for jegere som setter 
pris på optimal funksjon uten fiksfakseri.

 1. 6 × zoom
Det store forstørrelsesområdet gjør siktet egnet for mange 
forskjellige typer jakt.

Fordeler 

   6 × zoom for mange typer jakt under varierende forhold

   enestående bredt synsfelt for sikrere og raskere målidentifisering

   svært stor utgangspupill takket være den spesielle okulardesignen

   fint trådkors (L-4a) og tydelig, rundt rødpunkt som dekker minst  

mulig av målet

   funksjonell design og robust konstruksjon

En ny standard for  
6 × zoom-klassen.
Med det nye Leica Fortis 6 har Leica kombinert funksjonell 
design og høy optisk bildekvalitet. Ved minste forstør-
relse har Leica Fortis 6 en svært stor utgangspupill og 
bredere synsfelt enn samtlige konkurrenter i 6 × zoom- 
klassen. Detaljskarpheten er utmerket og bildeskarpheten 
unik, så siktet er svært behagelig for øynene. Den robuste 
konstruksjonen sørger for at Leica Fortis 6 tåler støt og fall, 
og garanterer at siktet fungerer pålitelig i alle jaktsituasjoner. 

Kikkertsikte Leica Fortis 6 
1–6 x 24 i

Leica Fortis 6 
2–12 x 50 i

Leica Fortis 6 
2.5–15 x 56 i

Objektivdiameter 24 mm 50 mm 56 mm

Forstørrelse 1–6 × 2–12 × 2,5–15 x

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

Utgangspupill maks./min. 12,4–4 mm 11,2–4,1 mm 11,4–3,7 mm

Parallaksefri 100 m 100 m Justerbart, 50 m til uendelig

Lysgjennomtrengning 92 % 92 % 92 %

Slår seg på/av 
automatisk

Ja Ja Ja

Tilgjengelige trådkors L-4a L-4a L-4a
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Leica kikkertsikter.
Alltid det beste valget.

Leica kikkertsikter gir deg flotte jaktopplevelser med per-
fekt teknologi. Med Magnus i og Fortis 6 har vi utviklet et 
kikkertsikte som gir jegeren et mer detaljert overblikk og 
en ekstra trygghet i skuddet. Leica tar alltid utgangspunkt 
i jegerens behov. Nye funksjoner er uten unntak resultater 
av omfattende praktisk utprøving og mange samtaler med 
erfarne jegere. Leicas kikkertsikter setter en ny standard i 

kategorien for 6 × og 7 × zoom. Siktene er enkle å betjene 
og legger til rette for etisk jakt – takket være høy kontrast, 
naturlig oppløsning og enestående brede synsfelt. Kikkert-
siktene fra Leica tilbyr en utmerket optisk bildekvalitet ved 
bruk av nyskapende teknologi, som gir deg store fortrinn i 
enhver jaktsituasjon. Dette er ganske enkelt et kikkertsikte 
som varer livet ut.

Bildekvalitet 
som overgår alle forventninger.

Forstørret utgangspupill L-EP
(Large Exit Pupil). 
En av fordelene med Leicas kikkertsikter er den ekstra  
store utgangspupillen. Den gir øyet et større bevegelses- 
område, slik at jegeren kan identifisere målet raskt og in-
tuitivt. Det skarpe bildet gir deg full oversikt. Takket være 
Leica-kikkertsiktenes eksklusive okulardesign er utgangs-
pupillen ved 1 × forstørrelse 50 prosent større enn i andre 
kikkertsikter i samme klasse.

Bedre oversikt med W-FOV 
(Wide Field of View).
Leicas kikkertsikter har et bredt synsfelt som gir jegeren 
et enestående overblikk og gjør det mulig å skyte sikre og 
gode skudd. Dette øker sikkerheten, særlig inne i skog og 
i vanskelig terreng. Takket være den unike optiske desig-
nen med en spesiell barlowlinse har Leicas kikkertsikter 
i seriene Fortis 6 og Magnus i et synsfelt på enestående  
44 meter ved 1 × forstørrelse (på 100 meters avstand).

H-PM – enestående presisjon 
(High Performance Mechanics).
I produktdesignen legger Leica stor vekt på soliditet, og 
kikkertsiktene våre er solide jaktkamerater under alle for-
hold. Leica unngår plast i alle slitedeler. Derfor overgår  
Leica til og med de spesielt strenge kravene til profesjo-
nell bruk i mange miljøtester for den internasjonale stan-
darden DIN/ISO 9022 for optiske enheter, noe som bidrar 
til en lengre produktlevetid. 
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