POLAR T96
UTHÅLLIG?

FÅNGA SISTA SKYMNINGSLJUSET MED
MEDANS ANDRA ÄR PÅ VÄG HEM

POLAR T96

4-16x56 Polar T96
med tillval Z-Rail

FRAMGÅNGSRIK JAKT I SVAGA LJUSFÖRHÅLLANDE MED POLAR T96 KIKARSIKTEN
Polar T96-serien sätter en ny standard för jakt i svagt ljus. Som namnet antyder garanterar den en ljustransmission av minst 96 %.
Därför är Polar T96 det perfekta kikarsiktet för jakt i svagt ljus och ger dig de sista extra dyrbara minuterna för en lyckad kvällsjakt.
Vi erbjuder belyst riktmedel i första eller andra fokalplanet. D7 i SFP (andra fokalplanet) kombinerar ett bra synligt hårkors med en
distinkt upplyst röd prick utan att täcka målet.
En annan unik egenskap: Schmidt & Bender patenterade "Minimal Avvikelse" som endast tillåter en försumbar avvikelse på mindre
än 1 cm vid 100 m. Detta är avgörande för att uppnå högsta precision då alla kikarsikten med ett andra fokalplan oundvikligen har
en avvikelse när du vrider förstoringen från maximalt till minimalt.
Prova själv och se hur Polar T96 inte bara med enastående optisk prestanda utan också med exakt och robust mekanik övertygar
i enlighet med vår filosofi: "Precision gör skillnaden".

2.5-10x50 POLAR T96

3-12x54 POLAR T96

4-16x56 POLAR T96

• Fantastisk optisk upplevelse – perfekt för
jakt med skjutstöd eller stående skytte

• Allroundsikte för jakt med skjutstöd, pürsch
eller långhållsskytte upp mot 300 m

• Perfekt kikarsikte för långhållsjakt i
svagt ljus

• Kompakt 50 mm objektiv: överlägsen
Ljustransmission även jämfört med 56
mm objektiv

• Valbar justerbar parallax/sidofokus
gör den perfekt för frontmonterade
tillbehör

• Exakt parallaxjustering möjliggör
uppskattning av avstånd

• Riktmedel i SFP eller FFP (andra eller
första fokalplanet)

• Riktmedel i SFP eller taktiskt hårkors
i FFP

• Finns med låsbart BDC II (Bullet Drop
Compensation/ballistiktorn) och Z-rail

• Finns med låsbart BDC II (Bullet Drop
Compensation/ballistiktorn) och Z-Rail

• Jakthårkors i SFP eller taktiskt hårkors
i FFP
• Finns med låsbart BDC II (Bullet Drop
Compensation/ballistiktorn) och Z-Rail
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VAD ÄR DET SOM GÖR POLAR T96 SÅ UNIK?
Schmidt & Benders-linsbeläggningar följer högsta tekniska standard för att uppfylla
våra krav på bildkvalitet och ljustransmission. Polar T96-kikarsikten skiljer sig från
andra genom det noggranna urvalet av högkvalitativt glasmaterial, kombinationer
av högbrytningsglas och SCHOTT HD-glas. Schmidt & Bender inspekterar noggrant
varje lins och optisk enhet mellan varje produktionssteg för att säkerställa att de
uppfyller våra krav. Eftersom vår toleransnivå är mycket låg måste vi mäta och
handplocka varje enskild lins. Genom att göra det uppnår vi låg avvikelse från
kikarsikte till ett annat med avseende på optisk prestanda. Detta är ett absolut
krav eftersom vi garanterar och mäter ljustransmissionen efter montering på minst
96 % för varje Polar T96-kikarsikte.

Med ett Polar T96-kikarsikte

Med ett vanligt
kikarsikte

Du kommer att uppleva den optiskt
överlägsna kvaliteten med Polar T96
vid svåra ljusförhållanden som m
 ånsken
eller vid gryning eller skymning. Vi
har optimerat ljustransmissionen med
avseende på våglängden för att p assa
det 
mänskliga ögats känslighet vid
svagt ljus. D
 essutom är vår 3-12x54
med tillvalet parallaxjustering/sidofokus
perfekt för nattsikten eller 

termiska
enheter. Om du använder sådana

enheter var noga med att vrida din

sidofokus till max för att uppnå bästa
möjliga bildkvalitet i denna uppsättning.

Ljustransmission (%)

PERFEKT VID SVAGA LJUSFÖRHÅLLANDEN

upp till 5 % skillnad

2.5-10x50 Konkurrerande kikarsikte
med hög ljustransmission

Våglängd (nm)

HÅRKORS
L7 – FFP (FÖRSTA FOKALPLANET)
L7 med upplyst rött kors finns i FFP. I denna konfiguration så förstoras eller förminskas hårkors och bilden
av målet samtidigt när förstoringen ändras. Relationen mellan mål och hårkors förblir oförändrade, oavsett
vald förstoring. Gapet mellan linjerna är därför ständigt 140 cm vid 100 m och kan därför användas för att
uppskatta avstånd.

L7 (FFP)

P4FL – FFP (FÖRSTA FOKALPLANET)
P4FL med upplyst rött hårkors finns i FFP (se även L7). Detta hårkors designades ursprungligen för militära
krypskyttar och har varit väl beprövad runt om i världen sedan dess. Hårkorsdesignen har designats att
endast ha med de viktigaste bestånddelarna och är därför också mycket populärt bland tävlingsskyttar och
moderna jägare. Streckmarkeringarna är avsedda för att uppskatta avstånd och ballisik för snabbfallande
kulor eller sidovindskorrigeringar.

P4FL (FFP)

D7 – SFP (ANDRA FOKALPLANET)
D7 med upplyst röd prick finns i SFP och är det mest populära jakthårkorset från Schmidt & Bender. Hårkorset
i SFP är oberoende av vald förstoring. Storleken på hårkorset förblir densamma oavsett förstoring av målet.
Detta möjliggör att mindre del av målet täcks och är därför populär bland jägare.

D7 (SFP)

Polar T96 Serien
Modell:

2.5-10x50

3-12x54

4-16x56

1. Mått och vikt
Längd (mm):

Modell:

2.5-10x50

3-12x54

4-16x56

3. Hårkors
335

359

Tubdiameter (mm):

386

34

Z-Rail:

Hårkors:

L7

D7

L7 P4FL D7 L7 P4FL D7

Fokalplan:

1

2

1

1

2

1

1

2

Tillval

Vikt (g):

650

674

810

2. Optiska data
Förstoring:

4. Ytterligare data
2.5–10

3.0–12

4.0–16

Intern höjdjusteringsmån:

360 cm/100 m 350 cm/100 m 187 cm/100 m

50

54

56

Intern vindjusteringsmån:

360 cm/100 m 350 cm/100 m 140 cm/100 m

Synfält (m/100 m):

15.0–3.7

12.5–3.1

9.4–2.3

Belysning:

Synfält (°):

8.6–2.1

7.2–1.8

5.4–1.3

Batteri:

Utgångspupillsdiameter (mm):

12.0–5.0

12.0–4.5

12.0–3.5

Kvävefyllnad:

Objektivdiameter (mm):

Ögonavstånd (mm):
Skymningsfaktor:

90
8.5–22.4

10.2–25.5

Ljustransmission (%):

96

Diopterjustering (dpt):

–3 to +2

Parallaxjustering (m):

100 fix or
30 to ∞

100 fix

13.8–29.9

30 to ∞

11 Nivåer
CR2032
Torkat specialkväve

5. Ytterligare data
Färg:

Svart

Temperatur – Förvaring (°C):

–55 to +70

Temperatur – Arbetsområde (°C):

–25 to +55

Vattentät (m):

3

6. Tornkonfigurationer
Modell:

2.5-10x50 Polar T96

Ballistikrattar (Höjd / Vind):
Justermån höjd:
Justermån vind:
Ballistikrattsrotation:
Klick:

3-12x54 Polar T96

4-16x56 Polar T96

Posicon / Posicon

BDC II / Posicon

Posicon / Posicon

BDC II / Posicon

Posicon / Posicon

BDC II / BDC II

360 cm/100 m

100 cm/100 m

350 cm/100 m

100 cm/100 m

187 cm/100 m

100 cm/100 m

360 cm/100 m

360 cm/100 m

350 cm/100 m

350 cm/100 m

140 cm/100 m

±40 cm/100 m

medsols/motsols

medsols/motsols

medsols/motsols

medsols/motsols

medsols/motsols

medsols/motsols

1 cm/100 m

1 cm/100 m

1 cm/100 m

1 cm/100 m

1 cm/100 m

1 cm/100 m

=Ingår,

För detaljerad information om POLAR

=Tillval

T96 SERIEN besök vår webb: www.schmidt-bender.com
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