
Bemästra avståndet. 
Perfektion som tar dig till målet.

NYHET!
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Geovid 3200.COM
Kikare med laseravståndsmätare. 

Superenkel att använda! Spara  
dina inställningar i Leica Hunting-appen.

Om långhållsskytte är din passion ställer du förmodligen 
höga krav på din utrustning. Leicas avståndsmätare i 
Geovid-serien har blivit en pionjär i sin klass och utmärks 
av en mycket hög ljusstyrka, unik ergonomisk design och 
snabb och pålitlig avståndsmätning. Förstklassig optik 
och mekanik gör dessa avståndsmätare till en investering 
som håller livet ut. 

Nya Leica Geovid 3200.COM mäter med hög noggrann- 
het avståndet upp till 2 900 meter – även i kuperad ter-
räng och under besvärliga väderförhållanden. I appen 
Leica Hunting kan du snabbt och enkelt spara dina ballis-
tikinställningar. Sedan kan du blixtsnabbt överföra dem till 
Geovid 3200.COM! Med dessa nya funktioner och Leicas 
oöverträffade optik i bagaget kan du känna dig säkrare än 
någonsin när det är dags för långhållsskytte. 

Exakt avståndsmätning du kan lita på – inför varje skott. 

Kvalitetsoptik och intuitiv  
användning i skön förening.

Leica Hunting App: Snabb  
dataöverföring, enkel mätning.

I gratisappen Leica Hunting kan 
du enkelt och smidigt spara 
och justera dina ballistikinställ-
ningar i din mobiltelefon. Ballis-
tikinställningarna kan du sedan 
överföra till Geovid 3200.COM 
via Bluetooth®.

Intuitiv och exakt.
Översikt över funktioner. 

2. Mätområde.
Pålitlig avståndsmätning med hög noggrannhet upp till  
2 900 meter, även under besvärliga förhållanden.

3. Robust design.
Förstklassig optik i ett smidigt och robust hölje.

 1.  Ballistik behöver inte  
vara krångligt.

Skapa, spara och överför dina egna ballistikinställningar i 
Leica Hunting-appen.

Fördelar 

   Exakt avståndsmätning upp till 2 900 meter och Bluetooth-anslutning

   Kan användas tillsammans med appen Leica Hunting som finns för både 

iPhone och Android.

   Ljudlös kommunikation mellan spotter och skytt tack vare att  

korrigeringar kan visas på Apple Watch.

   Tillgång till Applied Ballistics via Kestrel 5700 Elite

   Förstklassig optik med extremt hög ljustransmission 

   Vattentät, robust och ergonomisk design

Leica ABC® (Advanced Ballistic 
Compensation).

Oavsett vilken ballistikinställning du väljer justerar 
Leicas ballistikprogram ABC för barometertryck, 
temperatur och vinkel vid beräkning av riktpunkten 
och visar värdena om du så önskar.

1. MOA- eller 
MIL-justering

2. Holdover- 
korrigering i cm  
eller tum

3. Ekvivalent  
horisontell räckvidd 
(EHR)

LEICA GEOVID 
8 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
10 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
8 x 56 3200.COM

Modeller.
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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

Snabb, liten och mångsidig. 
Översikt över funktioner

Ladda appen Leica Hunting till din mo-
biltelefon och dra nytta av alla fördelar 
med avståndsmätning med ballistik-
kompensation.

Skapa enkelt egna ballistiska inställning-
ar i appen och överför dem till Range-
master CRF 3500.COM när som helst.

På bråkdelar av en sekund visar Range- 
master CRF 3500.COM det exakta  
"ballistiska" avståndet och Holdover- 
korrigering i tre format: EHR, klickjus-
tering och holdover.

Avståndsmätaren tar hänsyn till tem-
peratur, barometertryck och vinkel och 
beräknar avståndet med högsta preci-
sion, även i kuperad terräng.

Fungerar smidigt tillsammans med 
Apple Watch.

Rangemaster CRF 3500.COM
Laserklass 3R för maximal mätprestanda.

3R-laser för säkra och  
pålitliga mätningar.

Ballistisk avståndsmätning har aldrig varit enklare: I appen 
Leica Hunting kan du snabbt och enkelt spara dina ballis-
tikinställningar så att du alltid har dem till hands. Med en 
knapptryckning ger Rangemaster CRF 3500.COM exakta 
och tillförlitliga mätdata upp till 3 200 meter på bråkdelar 
av en sekund – den perfekta avståndsmätaren för lång-
hållsskytte och jakt. 

CRF 3500.COM använder laserteknik av klass 3R och ger 
exakta mätdata upp till 3 200 m – även under väderför-
hållanden där vanliga avståndsmätare inte kan användas.  
Använd den tillsammans med vädermätaren Kestrel 5700 
Elite med Applied Ballistics så har du marknadens bäs-
ta siktsystem. All mätdata kan även enkelt överföras till  
Apple Watch. 

Denna oöverträffade kombination av branschledande op-
tik, den senaste lasertekniken, kompletta ballistikfunktio-
ner och en kompakt och robust design gör Rangemaster 
CRF 3500.COM till den kraftfullaste och mest mångsidiga 
avståndsmätaren i sin klass.

Hög precision och intuitiv använd-
ning med Leica Hunting App.

Fördelar 

   Exakt och tillförlitlig avståndsmätning upp till 2 600 meter med 

laserteknik av klass 3R.

   Kan användas tillsammans med appen Leica Hunting som finns för både 

iPhone och Android.

   Ljudlös kommunikation mellan spotter och skytt tack vare att  

korrigeringar kan visas på Apple Watch.

   Tillgång till Applied Ballistics via Kestrel 5700 Elite

   Branschledande optik och 7x förstoring 
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PRS 5–30 x 56 i.
Precision på högsta nivå.

Långhållssikte med medförstorande 
riktmedel och 6x zoom.

PRS 5-30 x 56 i är ett nytt långhållskikarsikte från Leica som 
bygger på fullständigt kompromisslös teknik. Det generösa 
förstoringsspannet (5X - 30X) gör detta kikarsikte extremt 
användbart. Det lämpar sig för både sportskytte och jakt, 
även på mycket långa avstånd och under besvärliga för-
hållanden. Kvalitetsoptik med utmärkt ljustransmission, 
kontrast och färgåtergivning. Det stora ögonavståndet är 
ett extra plus som förbättrar siktet. Det medförstorande 
riktmedlet erbjuder snabb korrigering av holdover och vind 
vid alla förstoringar. 

Höjd- och vindrattarna har skarpa taktila klick för exakt 
och noggrann justering. Rattarna kan nollställas utan 
verktyg för snabb omställning av siktet – perfekt för sport-
skytte! Du kan antingen aktivera funktionen "zero stop" 
eller anpassa inställningarna var för sig. 

Optimal prestanda och precision 
för långhållsskytte.

Fördelar 

   Medförstorande riktmedel, inklusive ett riktmedel framtaget av Cal Zant 

för tävlingsskytte.

   6X zoom för flexibel användning på tävling.

   32 mrad (>100 MoA) justeringsområde för riktmedel i första fokalplanet.

   Verktygsfri nollställning av höjd och vindrattar, Zero stop-funktion

   Extremt robust, förstklassigt hantverk vad gäller både mekanik och optik.

   Flervarvig höjdratt med 10 MIL per varv och visuell och taktil  

varvgradering.

Pålitligt, exakt och robust.
Översikt över funktioner. 

2. Kraftfullt.
32 MIL höjdjustering och 30x förstoring för bättre  
urskiljning av detaljer på långa avstånd.

3. Praktiskt och robust.
Material av hög kvalitet och förstklassigt hantverk in i  
minsta detalj vad gäller både mekanik och optik.

 1. Mångsidigt.
6x zoom och medförstorande riktmedel för enkel och 
snabb omställning till olika avstånd.

Riktmedel för långhållsskytte.

Leica-riktmedel
Belyst L-PRB 

Leica-riktmedel
Belyst L-Ballistic 

Leica-riktmedel
Belyst L-4A Dot 
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