
Kikarsiktena Magnus i och Fortis 6.

Precision i sikte.
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Tre goda skäl
att välja Magnus i. 

2. Enkel och intuitiv hantering
Ljuspunkten är lätt att ställa in i önskat läge, även om du  
använder handskar och mörkret faller på. Du kan snabbt 
och ljudlöst växla mellan olika lägen, från dag till skymning.

3. Enkelt att byta batteri
Det unika batterifacket är extremt användarvänligt. Det 
kan öppnas med en hand, så att du snabbt kan byta batteri 
om det skulle behövas.

Tillbehör för Leica kikarsikten.

 1. Extremt stort synfält
Den stora och klara bilden vid 1 x förstoring ger dig en  
utmärkt överblick och är perfekt för snabba skott. 

Leica Flip Cap Linsskydd
Det nya, innovativa linskyddet Leica Flip Cap skruvas 
fast på objektivet och skyddar mot smuts och repor. 
Linsskydden är precisionstillverkade i aluminium och 
extremt robusta, pålitliga och tåliga. 

Leica reservbatterifack
Byt ut skyddslocket för höjdjusteringen på din Leica 
Magnus i, mot reservbatterifacket, så har du alltid 
ett reservbatteri till hands. Tillverkat i räfflat gummi 
för enkel hantering. Fler tillbehör från Leica hittar du 
på www.leica-sportoptics.com

Magnus i.
Uppgraderad till perfektion. 

Överlägsen ljustransmission och 
maximal ströljusbegränsning 
under svåra ljusförhållanden. 

Den stora styrkan hos Leica Magnus 2.4 –16 x 56 i, är den 
överlägsna ljustransmissionen vid maximal ströljusbe-
gränsning under svåra ljusförhållanden. Den stora frontlin-
sen, den stora utgångspupillen vid låg förstoring och den 
enastående ljustransmissionen hjälper dig att sikta och 
träffa rätt – från gryning till skymning. Dessa enaståen-
de optiska egenskaper gör Magnus 2.4 –16 x 56 i till ett 
utmärkt val för alla jaktsituationer, från snabba, korta till 
exakta långdistansskott.

Kikarsikte, modell 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

Förstoringsspann 1–6,3 x 1,5–10 x 1,8–12 x 2,4–16 x

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

Utgångspupill max./min. 12,4–3,8 mm 12,4–4,2 mm 12,4–4,2 mm 12,4–3,5 mm

Parallaxfri 100 m 100 m 100 m justerbart, 50 m till oändligt

Ljustransmission 92 % 92 % 92 % 92 %

Automatisk avstängning/
påslagning

ja ja ja ja

Riktmedel L-4a, L-3D, CDi L-4a L-4a, L-ballistik L-4a, L-ballistik

Ljusstarkt och kraftfullt.

Fördelar

   hög ljustransmission och stor utgångspupill vid låg förstoring tack  

vare låg vinjettering (hög skärpa i kanterna) och 56 mm frontlins

   7 x zoom och 2,4 –16 x förstoringsspann för precisionsskytte på  

både kort och långt avstånd

   extremt tydligt belyst riktmedel

   finns med eller utan targetrattar för kulbanekompensation

   automatisk avstängning för maximal batteritid



Fortis 6.
Ett drömsikte med 6 x zoom.

Den perfekta kombinationen av  
optisk prestanda och design.

Tre goda skäl
att välja Fortis 6. 

2. Extremt stort synfält
Den stora och klara bilden vid 1 x förstoring ger dig en ut-
märkt överblick och är perfekt för snabba skott.

3. Klassisk design
Med sin stilrena, klassiska design är Fortis 6 det självklara 
valet för jägare som värdesätter hög kvalitet. 

 1. 6 x zoom
Med sitt stora förstoringsspann är Fortis 6 det enda all-
roundsiktet du behöver. 

Fördelar

   6 x zoom – allroundsikte för all jakt

   extra stort synfält för säker och snabb skjutning

   extra stor utgångspupill tack vare specialdesignat okular

   4A riktmedel med fin belyst punkt som inte skymmer målet

   klassisk design och robust konstruktion

Den nya standarden  
inom 6 x zoom.
Leicas nya kikarsikte Fortis 6 kombinerar stilren design med 
högklassig optik. Med en extra stor utgångspupill och ett 
extremt brett synfält vid 1 x förstoring sätter Leica Fortis 6  
en ny standard för kikarsikten i 6 x zoom-klassen. Den 
enastående detaljåtergivningen och unika bildskärpan ger 
fenomenal observationskomfort inför varje skott. Den robus-
ta konstruktionen gör att Leica Fortis 6 klarar både stötar 
och fall och ger en felsäker funktion i varje jaktsituation. 

Kikarsikte, modell 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

Förstoringsspann 1–6 x 2–12 x 2,5–15 x

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

Utgångspupill max./min. 12,4–4 mm 11,2–4,1 mm 11,4–3,7 mm

Parallaxfri 100 m 100 m justerbart, 50 m till oändligt

Ljustransmission 92 % 92 % 92 %

Automatisk avstängning/
påslagning

ja ja ja

Riktmedel L-4a L-4a L-4a
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Kikarsikte från Leica. 
Alltid det bästa valet.

Leica-kikarsikten står för passionerad jakt och perfekt 
teknik. Med kikarsiktesserierna Magnus i och Fortis 6 har 
vi utvecklat måloptik, som ger jägaren både en detaljrik 
synupplevelse och perfekta målverktyg för säkra, sportsliga 
skott.Leica fokuserar alltid på jägarens behov. Innovationer 
tjänar aldrig sitt eget syfte utan är resultatet av många dis-
kussioner och intensivt praktiskt utbyte. Leicas kikarsikten 

skapar en ny standard i kategorierna för 6x- och 7x-zoom. 
Intuitivt manövrerbara system med bestående värde stödjer 
etisk jakt tack vare skarpa bildkontraster, naturlig upplös-
ning och oöverträffat bildfält. Leicas kikarsikten har alltid 
kännetecknats av högklassig optik och toppmodern teknik. 
Det är denna förstklassiga kvalitet som gör skillnaden i varje 
jaktsituation och gör att Leicas kikarsikten håller livet ut.

Optisk prestanda 
som överträffar alla förväntningar. 

Stor utgångspupill L-EP 
(Large Exit Pupil). 
Den extra stora utgångsprofilen hos Leicas kikarsikten 
erbjuder fördelen att jägarens öga får ett större rörlighets-
område, så att jägare kan identifiera sitt mål snabbt och 
intuitivt. Den stora och klara bilden utan oskarpa kanter 
ger dig omedelbar översikt. Tack vare den speciella okular-
designen hos Leicas kikarsikten är utgångspupillen vid 1 x 
förstoring 50 % större än hos andra kikarsikten i klassen.

Se mer med W-FOV
(Wide Field of View).
Vidvinkelsynfältet på Leicas kikarsikten ger jägarna den 
största möjliga översikten för ett säkert och etiskt skott. Det 
ger jägarna mer säkerhet, särskilt i trånga skogsgångar och 
i svår terräng. Tack vare Leicas unika optiska design med  
en speciell barlowlins, erbjuder Leica-kikarsiktena i For-
tis 6- och Magnus i-serierna ett oöverträffat synfält på  
44 m vid 1x förstoring (på 100 m avstånd).

Absolut precision tack vare H-PM 
(High Performance Mechanics).
Eftersom Leicas produktdesign fokuserar på särskild tålig-
het är Leica-kikarsikten robusta följeslagare för alla typer av  
jakt. Både under utvecklings- och tillverkningsprocessen 
undviker Leica att använda plastmaterial för alla belastade 
komponenter. I många tester i den internationella miljö-
konsekvensstandarden ISO 9022 för optiska enheter över-
träffar därför Leica till och med de särskilt stränga kraven 
för professionell användning – för längre produktlivslängd.
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