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Leica Geovid Pro 32.
Storhet kommer inifrån.

Liten, lätt och  
oslagbart exakt.

Leica Ballistics-app.
Avståndsmätning exakt och lätt.

Översikt över alla fördelar

   Extremt kompakt kikare med avståndsmätare av premiumklass

   Optiskt bästa resultat, ljus bild och stort synfält med  

Perger-Porro-prismasystem

   Snabb och exakt avståndsmätning med laser upp till 2.300 m

   Enkell att programmera, spara, administrera med Leica Ballistics-appen

   Applied Ballistics® on board: med ny GPS-trackerfunktion LPT™ (Leica 

ProTrack) för att kontrollera första skottet samt många tillsatsfunktioner

Pionjären inom laseravståndsmätning möter 
ballistisk kompetens av spjutspetskvalitet.

 1. spara
Ställ in din Leica Geovid Pro 32 
snabbt och enkelt, skapa, admi-
nistrera och spara dina specifika 
ballistikprofiler med Leica Ballis-
tics-appen – med utgångspunkt 
från den exakta ballistiska lös-
ningen från Applied Ballistics®. 

 2. Ansluta
Anslut din Leica Geovid Pro helt 
enkelt via Bluetooth® med Leica 
Ballistics-appen efter att du har 
valt Bluetooth®-funktionen (BT) i 
menyn.

 3. Överföra
Överför dina inställningar och per-
sonliga ballistikprofiler till din 
Leica Geovid Pro 32. 

 4. Beräkna
Tack vare det integrerade Ap-
plied Ballistics® programmet får 
du mycket exakta resultat som 
baseras på uppmätt avstånd, 
korrigerad ekvivalent horisontell 
räckvidd och andra omgivnings-
data såsom temperatur, lufttryck 
och vinkel. 

 5. Tracking
Tack vare den nya, revolutio-
nära funktionen LPT™ (Leica 
ProTrack) får du exakta GPS- 
koordinater som baseras på det 
senast uppmätta avståndet och 
leds därmed till platsen för det 
första skottet.

Lätt avståndsmätning:

Den nya Leica Ballistics-appen förenar det bästa från två 
världar. Här kombineras 30 års pionjärsarbete inom av-
ståndsmätning med den världsledande experten för bal-
listiska användningar. Leica Geovid Pro 32 tar hänsyn till 
olika omgivningsdata såsom lufttryck, temperatur och 
vinklar, samt beräknar med Applied Ballistics® exakt och 
precis: enkelt avstånd, korrigerad ekvivalent horisontell 
räckvidd samt korrigeringsvärde för holdover,units och 
klickjustering.

Leica Geovid Pro modeller är tillverkade för alla exakta 
när- och långskott i bergig terräng och vid smygjakt. Med 
ett knapptryck får du exakta och tillförlitliga avstånds- 
mätningar upp till 2.300 meter och ballistikvärden upp till 
800 meter. Alla ballistiska korrigeringsdata som krävs för 
en exakt träff visas direkt på displayen efter att avstån-
det har mätts upp. Andra höjdpunkter i appen: Den ban-
brytande GPS-trackerfunktionen LPT™ (Leica ProTrack) 
möjliggör att lokalisera målet utifrån det senast uppmätta 
avståndet. Detta förenklar att hitta rätt när du skjuter på 
långa håll eller i bergen.

Två experter – den perfekta lösningen.

Kraftfull och banbrytande, Leica Geovid Pro 8 x 32 och 
10 x 32 är inte bara prestation starka och användbara, 
modellerna är även de första mest kompakta handkikarna 
med avståndsmätare med ett 32 mm objektiv. Designad 
och speciellt utvecklad för krävande jakt, i berg och smyg-
jakt. Avståndsmätarna är det första valet för den aktiva 
jägaren som lägger värde på en kompakt utrustning och 
behöver en pålitlig ballistiklösning för både skott på nära 
och långt håll.

Leica Geovid Pro 32 är en äkta milstolpe. Detta är den 
mest kompakta och prestandastarka kikaren med av-
ståndsmätare i premiumklassen, utrustad med världs- 
ledande Applied Ballistics® program och en precis laser av 
klass 1. Pionjärarbete inom avståndsmätning möter kon-
centrerad ballistisk kompetens: aldrig förr har en så hög 
optisk prestanda och fälttestad ballistik kunnat förpackas i 
en sån liten kikare. Den favoriserade ballistikprofilen förin-
ställs i Leica Ballistics-appen och kan helt enkelt överföras 
till Geovid Pro 32 via Bluetooth®-gränssnittet

Leica - 30 års pionjärarbete  
inom avståndsmätning.

Ställa in, administrera,
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Modeller Leica Geovid Pro 8 x 32 Leica Geovid Pro 10 x 32

Best.-nr. 40 809 40 810

Synfält på 1.000 m 135 m 115 m

Räckvidd 10 till ca 2.300 m/2.500 yds 10 till ca 2.300 m/2.500 yds

Funktion ”Ekvivalent horisontell räckvidd” (EHR) 10 till ca 1.100 m/1.200 yds 10 till ca 1.100 m/1.200 yds

Funktion ”Holdover” till 800 m/875 yds till 800 m/875 yds

Funktion ”Units” till 800 m/875 yds till 800 m/875 yds

Funktion ”Klickjustering” till 800 m/875 yds till 800 m/875 yds

Applied Ballistics Ultralight® on board Ja Ja

Användning av användardefinierade  
ballistiska profiler

Ja Ja

Uppgradering till Applied Ballistics Elite® möjlig Ja Ja

GPS-trackerfunktion LPT™ (Leica ProTrack) Ja Ja

Prismasystem Perger-Porro-prismasystem Perger-Porro-prismasystem

Laser ögonsäker, osynlig laser enl. EN och 
FDA klass 1

ögonsäker, osynlig laser enl. EN och 
FDA klass 1

Mått (B x H x D) 117 x 153 x 70 mm 117 x 153 x 70 mm

Vikt ca 820 g (utan batteri) ca 820 g (utan batteri)


