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Leica Geovid Pro 32.
Virkelig storhet kommer innenfra.

Kompakt, lett og med  
enestående presisjon.

Leica Ballistics-appen.
Presis og brukervennlig avstandsmåling.

Noen av fordelene

   ekstremt kompakt avstandsmålerkikkert i premium-klassen

   overlegen optikk, lyssterkt bilde og stort synsfelt – takket være 

Perger-Porro-prismesystemet

   rask og presis laseravstandsmåling opp til 2300 m

   enkel programmering, lagring og administrasjon av ballistiske data med 

Leica Ballistics-appen

   integrert Applied Ballistics® med den nye GPS-sporingsfunksjonen 

LPT™ (Leica ProTrack) for målsporing samt en rekke tilleggsfunksjoner

Pioneren innenfor laseravstandsmåling møter 
forløperen innenfor ballistikk.

 2. Koble til
Velg ganske enkelt Bluetooth®- 
funksjonen (BT) i menyen for å 
koble Leica Geovid Pro til Leica 
Ballistics-appen.

 3. Overfør
Overfør innstillingene og de per-
sonlige ballistikkprofilene dine til 
Leica Geovid Pro 32.

 4. Beregn
Den integrerte Applied Ballis-
tics®-programvaren gir deg svært 
nøyaktige resultater basert på  
den målte avstanden, den ekviva-
lente horisontale avstanden og 
miljømålinger som temperatur, 
lufttrykk og vinkel.

 5. Spor
Den nye og revolusjonerende funk-
sjonen LPT™ (Leica ProTrack) gir 
deg de nøyaktige GPS-koordina-
tene basert på den tidligere mål-
te avstanden, og du blir veiledet 
til stedet skuddet falt.

Avstandsmåling på den  
enkle måten:

Den nye Leica Ballistics-appen gir deg det beste fra to ver-
dener: 30 års banebrytende ekspertise innenfor avstands-
måling slår seg sammen med den globale lederen innenfor 
ballistiske applikasjoner. Leica Geovid Pro 32 kompense-
rer nøyaktig for miljøparametre som lufttrykk, temperatur 
og vinkel. Kikkerten har integrert Applied Ballistics® og gir 
en nøyaktig beregning av avstand og ekvivalent horisontal 
avstand (EHR) samt overhold-enheter og antall klikk.

Leica Geovid Pro-modellene er utviklet for alle presise 
skudd på kort og langt hold under fjelljakt og jakt i skjul. 
Kikkertene gir nøyaktige og pålitelige målinger opp til 
2300 m – og ballistiske verdier opp til 800 m – ved et 
trykk på en knapp. Alle nødvendige korrigeringsdata for 
et presist skudd vises på skjermen umiddelbart etter av-
standsmåling. Et annet høydepunkt er at den banebry-
tende GPS-sporingsfunksjonen LPT™ (Leica ProTrack) er 
inkludert i appen, slik at du kan finne igjen målet basert på 
siste målte avstand. Dette forenkler målsporingen når du 
skyter på langt hold eller i fjellet. 

To eksperter – den ideelle løsningen.

De ekstremt kraftige og avanserte Leica Geovid-modelle-
ne Pro 8 x 32 og 10 x 32 er de første og mest kompakte 
og presise avstandsmålerkikkertene med 32 mm objektiv. 
Kikkertene er spesielt utviklet for fjelljakt, jakt fra skjul og 
jaktturer. De er førstevalget for aktive jegere som fore-
trekker kompakt utstyr og krever en pålitelig ballistisk løs-
ning for alle skudd på nært og langt hold.

Leica Geovid Pro 32 setter en ny standard i bransjen. Den 
er den kraftigste og mest kompakte avstandsmålerkik-
kerten i premium-klassen og har verdensledende Applied 
Ballistics®-programvare samt en presis klasse 1-laser. 
Enestående effektiv avstandsmåling kombinert med et 
vell av ballistisk ekspertise: Aldri før har en så kompakt 
kikkert vært like fullpakket av optisk ytelse og ballistikk 
gjennomprøvd i felten. Ballistikkprofilen du vil bruke, blir 
forhåndsinnstilt i Leica Ballistics-appen og er lett å over- 
føre til Geovid Pro 32 via Bluetooth®-grensesnittet.

30 år: Leicas banebrytende  
ekspertise innenfor avstandsmåling.

 1.  og lagre
Den presise løsningen fra Applied 
Ballistics® gjør det lett å konfi-
gurere Leica Geovid Pro 32 og 
opprette, administrere og lagre 
spesifikke ballistikkprofiler med 
Leica Ballistics-appen.

Opprett, administrer
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Modeller Leica Geovid Pro 8 x 32 Leica Geovid Pro 10 x 32

Bestillingsnr. 40 809 40 810

Synsfelt ved 1000 m 135 m 115 m

Rekkevidde 10 opp til ca. 2300 m 10 opp til ca. 2300 m

Ekvivalent horisontal avstand (EHR) 10 opp til ca. 1100 m 10 opp til ca. 1100 m

Overhold Opp til 800 m Opp til 800 m

Enheter Opp til 800 m Opp til 800 m

Klikk-korrigering Opp til 800 m Opp til 800 m

Applied Ballistics® Ultralight integrert Ja Ja

Støtter egendefinerte ballistikkprofiler Ja Ja

Kan oppgraderes til Applied Ballistics® Elite Ja Ja

GPS-sporingsfunksjon LPT™  
(Leica ProTrack)

Ja Ja

Prismesystem Perger-Porro Perger-Porro

Laser Usynlig laserstråle uskadelig for øynene i 
henhold til EN og FDA klasse 1

Usynlig laserstråle uskadelig for øynene i 
henhold til EN og FDA klasse 1

Ytre mål (B × H × D) 117 × 153 × 70 mm 117 × 153 × 70 mm

Vekt Ca. 820 g (uten batteri) Ca. 820 g (uten batteri)
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