
Full kontroll, uansett avstand.
Perfeksjon hele veien.

NYHET!
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Geovid 3200.COM
Med laseravstandsmåler. Kikkerten som tar deg lenger.

Revolusjonerende brukervennlighet  
takket være Leica Hunting-appen.

For kresne langholdsjegere og -skyttere er det bare det 
beste som gjelder. De klareste bildene, unik ergonomisk 
design og de raskeste og mest pålitelige målingene –  
denne kombinasjonen gjør Leicas Geovid-modeller til 
pionerer i sin klasse. Ledende optisk kvalitet, overlegen 
mekanikk og en robust, elegant konstruksjon gir Geovid 
kikkerter med avstandsmåler varig verdi.

Den nye Leica Geovid 3200.COM måler nøyaktig og  
epeterbart opp til en sann avstand på 2925 meter –  
uansett om det er på lange avstander, i fjellet eller under 
vanskelige værforhold. Opprett og lagre ballistikkprofilene 
for riflene dine raskt og enkelt til appen. Deretter overfører 
du en profil til Geovid 3200.COM – kjapt og enkelt! Disse 
nye funksjonene, i kombinasjon med Leicas uovertrufne 
optiske kvaliteter, gir jegere og skyttere et nytt nivå av  
sikkerhet i enhver situasjon de kommer ut for. 

For presise, repeterbare målinger du kan stole på – hvor 
og når som helst. 

Fremragende optikk møter  
intuitiv kontroll.

Leica Hunting-appen:  
rask forbindelse, enkel måling.

Med den gratis Leica Hunting- 
appen kan du enkelt justere de 
individuelle ballistikkinnstillinge-
ne dine på smarttelefonen din. 
Via Bluetooth® kan du koble 
Geovid 3200.COM til smart- 
telefonen og overføre personlige 
ballistikkdata.

Intuitiv og presis.
Oversikt over funksjonene. 

2. Måleområde.
Repeterbar og fullstendig presis måling av avstander opp 
til 2925 meter, selv under vanskelige forhold.

3. Robust design.
Suveren optisk kvalitet møter elegant, robust produktdesign.

 1. Enkel ballistikk.
Opprett, lagre og overfør den skreddersydde ballistikk- 
profilen din – med Leica Hunting-appen.

Fordeler 

   Presis, repeterbar opp til en sann avstand på 2925 meter samt  

Bluetooth-tilkobling

   Koble til Leica Hunting-appen via iPhone eller Android

   Lydløs kommunikasjon mellom hjelper og skytter med korreksjoner  

som kan vises på Apple Watch

   Få tilgang til Applied Ballistics via Kestrel 5700 Elite

   Overlegen optisk kvalitet med ekstremt høy lysgjennomgang

   Vanntett, robust og ergonomisk design

Leicas ABC® ballistikksystem.
Uavhengig av den valgte ballistikkinnstillingen vil 
lufttrykk, temperatur og vinkel alltid inngå i bereg-
ningen av siktepunktkorreksjonen, og vises dersom 
det er ønskelig.

1. MOA- eller 
mrad-korreksjoner

2. Overholds- 
korreksjon i  
tommer eller cm

3. Ekvivalent  
horisontal avstand 
(EHR)

LEICA GEOVID 
8 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
10 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
8 x 56 3200.COM

Modelloversikt.
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Po<7,5 W, t:50 ns, λ:905 nm

IEC 60825-1:2014

AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
INVISIBLE LASER RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT

Rask, kompakt, allsidig. 
Oversikt over funksjonene.

Last ned Leica Hunting-appen, koble 
til Rangemaster CRF 3500.COM, juster 
og treff målet sikkert, takket være om-
fattende ballistisk avstandsmåling.

Opprett og lagre ballistikkprofiler raskt, 
og importer dem fra appen når som 
helst.

Presis, høytytende ballistisk avstands-
måling på et brøkdels sekund, og over-
holdskorreksjon vist som EHR, antall 
klikk og overhold.

Temperatur, lufttrykk og vinkel er hen-
syntatt – for presise målinger i opp- og 
nedoverbakke og i all slags vær.

Det er enkelt å overføre informasjonen 
til Apple Watch.

Rangemaster CRF 3500.COM
3R-laserteknologi for maksimale måleresultater.

3R-laser for sikre og  
pålitelige målinger.

Ballistisk avstandsmåling har aldri vært enklere: Opprett 
dine individuelle ballistikkprofiler raskt og praktisk med 
Leica Hunting-appen, lagre dem og bruk dem når du måtte 
ønske. Med Rangemaster CRF 3500.COM får langholds-
skyttere og jegere i alle omgivelser presis og pålitelig  
måling av avstander opp til 3200 meter – på en brøkdel 
av et sekund, med ett knappetrykk og for et hvilket som 
helst type mål. Dette gjør CRF 3500.COM til et uvurderlig 
hjelpemiddel i enhver skytesituasjon.

Klasse 3R-laseren muliggjør pålitelige, repeterbare må-
linger på avstander opp til hele 3200 meter – selv under 
værforhold der normale avstandsmålere svikter. Når den 
kobles til en Kestrel 5700 Elite med Applied Ballistics  
værmåler, får du det mest effektive siktesystemet på  
markedet. I tillegg kan dataene overføres til Apple Watch. 

Denne suverene kombinasjonen av bransjeledende optisk 
kvalitet, den nyeste måle- og laserteknologien og full- 
stendig ballistikkfunksjonalitet i kompakt og robust design 
gjør Rangemaster CRF 3500.COM til den mest effektive 
og allsidige avstandsmåleren i sin klasse.

Maksimal presisjon og intuitiv  
kontroll med Leica Hunting-appen.

Fordeler 

   Klasse 3R-laser gir maksimalt effektiv og pålitelig avstandsmåling opp til 

3200 meter for alle mål

   Koble til Leica Hunting-appen via iPhone eller Android

   Lydløs kommunikasjon mellom hjelper og skytter med korreksjoner  

som kan vises på Apple Watch

   Få tilgang til Applied Ballistics via Kestrel 5700 Elite

   Bransjeledende optisk kvalitet og 7× forstørrelse
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PRS 5–30 x 56 i.
Presisjon på sitt beste.

Leica langholdssikte med retikkel  
i første fokalplan og 6× zoom.

Langholdsskyttere kan stole på den kompromissløse tek-
nologien i det nye Leica PRS 5–30 × 56 i kikkertsiktet. Det 
brede forstørrelsesområdet på fra 5× til 30× samt høydejus-
tering på 32 mrad gjør dette kikkertsiktet uhyre allsidig og 
anvendelig til både langholds sportsskyting og jakt, selv 
på ekstra store avstander og under svært vanskelige for-
hold. Maksimal optisk ytelse takket være høy lysgjennom-
gang og overlegen kontrast og fargebalanse, og lang øye-
avstand muliggjør uovertruffen målidentifikasjon. Retikkel 
i første fokalplan gir raske og konsekvente korreksjoner for 
overhold og vindavdrift på alle forstørrelser. 

Tårnene for høyde- og sidejustering har veldefinerte,  
følbare klikk som er nøyaktige og presise i hele spekteret.  
Takket være den verktøyfrie nullstillingen av justertårnene  
kan presisjonsskyttere reagere raskt og fleksibelt på 
endringer i forholdene. Dessuten kan skytteren aktivere 
funksjonen «nullstopp», eller konfigurere den individuelt, 
for å tilpasse kikkertsiktet til egne krav.

Optimal ytelse og presisjon for 
langholds sportsskyting.

Fordeler 

   Retikler i første fokalplan, inkludert ett som er designet av Cal Zant 

spesifikt for konkurranseskyttere innen langholdsskyting

   6× zoom for fleksibel bruk under langholds sportsskyting og konkurranser

   32 mrad (>100 MoA) justeringsområde for retikkelet i første fokalplan

   Verktøyfri nullstilling av tårnene, innebygd verktøy for «nullstopp»

   Ekstremt robust, høykvalitets utførelse som opprettholder mekanisk  

og optisk presisjon

   Flerrundetårn for høydejustering med 10 mrad per omdreining og synlig 

og taktil omdreiningsindikator

Pålitelig, presis og robust.
Oversikt over funksjonene. 

2. Effektiv.
32 mrad høydejustering og 30× forstørrelse muliggjør  
lengre skudd med bedre skjelning av målet.

3. Robust og praktisk.
Kvalitetsmaterialer og robust utførelse for mekanisk og  
optisk presisjon ned til minste detalj.

 1. Allsidig.
6× zoom og retikkel i første fokalplan sikrer rask og enkel 
håndtering på alle avstander.

PRS-retikler.

Leica-retikkel
L-PRB  
med opplyst retikkel

Leica-retikkel
L-Ballistic  
med opplyst retikkel

Leica-retikkel
L-4a  
med opplyst punkt
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