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Olemme koonneet tähän esitteeseen valikoiman suosi-
tuimpia katselukiikareita Vortexin huippulaadukkaasta 
ja monipuolisesta tuotelinjasta. Kaikki tämän esitteen 
tuotteet löytyvät suoraan varastostamme. Saat ne 
siten käyttöösi nopeimmillaan kahden päivän toimitus-
ajalla. Oman maahantuontimme ansiosta voimme nyt 
tarjota Vortexin huippulaatua edulliseen hintaan.

Diamondback 8x42

Huippuluokan laatu ja erinomainen metsästyskiikari 
yhdistyneenä hämmästyttävän edulliseen hintaan. 
Diamondback 8x42 - kiikareiden nopea tarken-
nus paljastaa kohteesi hienot yksityiskohdat 
erittäin hyvin myös hämärässä. Etsikö 
kiikaria, jossa on luokkansa laajin  
näkökenttä  ja  jonka linsseissä on 
parannettu monikalvopäällys-
tys? Haluatko, että kiika-
rissasi on vaihekorjatut 
prismat? Haluatko, 
että se on vesitiivis ja 
huurtumaton, siinä on  
pehmeät säädettävät 
silmäsuppilot ja kestävä 
kumipäällyste? Kaikki tämä 
on Diamonback-kiikareissa. 
Nyt voit käyttää sanoja ”wow”
ja ”kiitos” samassa lauseessa.

Diamondback kiikarit
Diamondback kiikareissa yhdistyvät huippuluokan laatu ja erinomainen metsästyskiikari hämmästyttävän 
huokeaan hintaan. Etsitkö kiikaria, jossa on luokkansa laajin näkökenttä ja jonka linsseissä on parannettu 
monikalvopäällystys? Haluatko, että kiikarissasi on vaihekorjatut prismat, vesitiivis ja huurtumaton rakenne, 
pehmeät säädettävät silmäsuppilot ja kestävä kumipäällyste? Kaikki tämä on Diamonback-kiikareissa.

Ominaisuudet

Optiset ominaisuudet
• Monikalvopäällystetyt linssit 
 Lisäävät valonläpäisykykyä. Kaikissa ulkoisissa lasipinnoissa 
 moninkertainen heijastuksenesto-pinnoite. 
• Vaihekorjaus
 Käytetään ainoastaan kattoprismamalleissa. Prismojen vaihe-
 korjattu päällyste parantaa resoluutiota ja kontrastia.

Yksityiskohtaiset ominaisuudet / speksit
Suurennus ...................................................................................8 x
Silmäetäisyys .........................................................................18 mm
Lähtöpupilli ...........................................................................5,3 mm
Näkökenttä 1000 m:ssä  ....................................................... 140 m
Näkökenttä (todellinen)  ......................................................8 astetta
Lähin tarkennusetäisyys ........................................................ 1,37 m  
Silmävälin säätöalue ........................................................ 57-73 mm
Korkeus ..................................................................................15 cm
Leveys .................................................................................14,2 cm
Paino ...................................................................................... 714 g

Käyttöohje (PDF)
http://www.vortexoptics.com/uploads/web_manual_bin_diamondback.pdf
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Huippulaatua edullisesti

Kauttamme saat kaikki metsästykseen liittyvät varus-
teet. Myös aseet, panokset ja varaosat. Toimitamme 
kaikkia Vortexin tuotteita kahden viikon toimitusajalla. 
Mikäli et löydä esitteestämme tai nebraska.fi -verk-
kosivuiltamme käyttötarkoitukseesi sopivaa tuotetta, 
pyydä edustajiltamme Vortexin kaikenkattava tuote-
katalogi.

Filanda - luotettavaa toimintaa jo vuodesta 1987.

Rakenne
• Kattoprismat
 Kattoprismoilla saadaan aikaan parempi kestävyys ja   
 kompaktimpi rakenne.
• Vesitiivis
 Linssit on tiivistetty o-renkailla ja ne estävät kosteuden,   
 pölyn ja roskien pääsyn kiikarien sisään.
• Huurtumaton rakenne
 Argon-kaasutäytteen johdosta kiikari on huurtumaton ja   
 vesitiivis.
• Kumipäällyste
 Tarjoaa varman ja luistamattoman otteen sekä kestävän   
 ulkoisen suojan.
• ArmorTek (Viper HD 8x42)
 Äärimmäisen kova, naarmuuntumaton päällyste suojaa   
 ulkoisia linssipintoja naarmuilta, öljyltä ja lialta.

Vortex-kiikareissa yhdistyvät 
tekninen laatu ja käytön mukavuus

Käytön mukavuus
• Säädettävät silmäsuppilot
 Liukuvat säädettävät silmäsuppilot helpottavat oikean   
 katselupisteen löytymistä silmälasien kanssa tai ilman.
• Tarkennuksen säätöpyörä
 Tarkentaa molemmat kiikariputket yhtä aikaa.
• Lukittava diopterisäätö
 Oikean silmän okulaariin tehtävä säätö, jolla korjataan   
 silmien välinen taittoero.
• Jalustasopivuus
 Jalustasovittimen kanssa kiikari voidaan kiinnittää jalustaan  
 tai auton ikkunaan. Jalustasovitin myydään erikseen.
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Ominaisuudet

Optiset ominaisuudet
• Täysin monikalvopäällystetyt linssit. Lisäävät valonläpäisykykyä.  
 Kaikissa ulkoisissa lasipinnoissa moninkertainen heijastuksenesto- 
 pinnoite. 

Yksityiskohtaiset ominaisuudet / speksit
Suurennus ...................................................................................8 x
Objektiivin läpimitta ................................................................42 mm
Silmäetäisyys .........................................................................17 mm
Lähtöpupilli ...........................................................................5,3 mm
Näkökenttä 1000 m:ssä  ....................................................... 105 m
Näkökenttä (todellinen)  ......................................................6 astetta
Lähin tarkennusetäisyys ........................................................ 2,13 m  
Silmävälin säätöalue ........................................................ 58-75 mm
Korkeus ...............................................................................14,9 cm
Leveys .................................................................................12,7 cm
Paino ...................................................................................... 600 g

Ominaisuudet

Optiset ominaisuudet
• XD linssielementit. Extra-low dispersion (XD) lasi lisää resoluutiota  
 ja tuottaa luonnolliset värit. Tuloksena on kirkas ja terävä kuva.
• Dielektrinen prismapinnoite. Prismojen monikerroksinen pinnoit tarjoaa  
 mahdollisimman puhtaan, kirkkaan ja luonnollisimman värisen kuvat.  
• XR linssipäällyste. Vortexin oma monikalvoinen XR-heijastuksen- 
 estopäällyste kaikilla ulkoisilla linssipinnoilla lisää valonläpäisyä ja  
 kontrastia.
• Vaihekorjaus. Käytetään ainoastaan kattoprismamalleissa. 
 Prismojen vaihekorjattu päällyste parantaa resoluutiota ja kontrastia.

Crossfire II kiikarit
Me Vortexilla uskomme lujasti siihen, että sinun on saatava enemmän kuin mistä maksoit. Erityisesti tämä 
koskee kiikareita. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat täysin uudet Crossfire II kiikarit. Kaikilta kohdin  Crossfire II 
kiikareiden optinen suorituskyky on sellainen, että monet olettavat saman suorituskyvyn löytyvän vain kiika-
reista, jotka ovat kaksi kertaa kalliimpia. Crossfire II kiikarit ovat täysin vesitiiviit ja huurtumattomat. Niissä on 
säädettävät silmäsuppilot ja kumipäällysteinen runko. Crossfire II on harvinainen löytö. 

Crossfire ii 8x42 
kattoprismakiikarit

Mistään muusta huokeahintaisesta kiika-
rista ei löydy samoja ominaisuuksia 
kuin uudesta  Crossfire II:sta. Piste. 
Lisäksi monikalvopäällystetty-
jen linssien suorituskyky on 
sellainen, että monien 
mielestä saman voi 
olettaa löytyvän vain 
kaksi kertaa kalliim-
mista kiikareista. Kun 
tähän lisätään täysin 
vesitiivis ja huurtumaton 
rakenne, kierrettävät silmä-
suppilot ja kumipäällysteinen runko, 
on Crossfire II todellinen löytö. 

Käyttöohje (PDF)
http://www.vortexoptics.com/uploads/web_manual_bin_crossfire2.pdf

Viper kiikarit
Palkitut Vortex Viper kiikarit ovat kestävät ja kompaktin kokoiset – luotettavat huonoimmissakin olosuh-
teissa. Tämän ensiluokkaisen kompaktin kiikarin resoluutio saa sinut tarkkailemaan kaukaistakin maise-
maa aina uudestaan ja uudestaan.

Viper 10x28 
kiikarit

Palkitut Vortex Viper kiikarit 
ovat kestävät ja kom-
paktin kokoiset – 
luotettavat huo-
noimmissakin 
olosuhteissa. 
XD (extra-low 
dispersion 
lasi) linssit 
parantavat ku-
van resoluutiota ja 
tuottavat luonnolliset värit. 
Tämä on olennaista riistan tunnistamisen 
kannalta. Tämän ensiluokkaisen  kompaktin  
kiikarin resoluutio saa sinut tarkkailemaan kau-
kaistakin maisemaa aina uudestaan ja uudestaan.

Yksityiskohtaiset ominaisuudet / speksit
Suurennus .................................................................................10 x
Objektiivin läpimitta ................................................................28 mm
Silmäetäisyys .........................................................................19 mm
Lähtöpupilli ...........................................................................2,8 mm
Näkökenttä 1000 m:ssä  ......................................................... 89 m
Näkökenttä (todellinen)  ...................................................5,1 astetta
Lähin tarkennusetäisyys ........................................................ 2,36 m  
Silmävälin säätöalue ........................................................ 56-73 mm
Korkeus ...............................................................................11,9 cm
Leveys .................................................................................11,4 cm
Paino ...................................................................................... 340 g

Käyttöohje (PDF)
http://www.vortexoptics.com/uploads/web_manual_bin_viper_28.pdf
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Ominaisuudet

Optiset ominaisuudet
• HD linssielementit . HD (High Density) Eetra-low dispersion tuottaa  
 vaikuttavan resoluution ja luonnolliset värit. Tuloksena on kirkas ja  
 terävä kuva.
• Dielektrinen prismapinnoite. Prismojen monikerroksinen pinnoi- 
 te tarjoaa mahdollisimman puhtaan, kirkkaan ja luonnollisimman  
 värisen kuvat.  
• XR linssipäällyste. Vortexin oma monikalvoinen XR-heijastuksenesto- 
 päällyste kaikilla ulkoisilla linssipinnoilla lisää valonläpäisyä ja kontrastia.
• Vaihekorjaus. Käytetään ainoastaan kattoprismamalleissa. Prismo- 
 jen vaihekorjattu päällyste parantaa resoluutiota ja kontrastia.

Lisävarusteet

Ampujan /
jousiampujan hihna
Normaalihihnaa pitempi.

Kiikarivaljaat
Kanna kiikareitasi 
mukavasti tuntikausia.

Yleissovitin
Ainutlaatuinen jalustasovitin.
Nopea ja helppo käyttää.

Silmävälin säätöalueen lukko
Säilyttää kiikarisi silmävälin tar-
kalleen sellaisena kuin haluat.

Linssinpuhdistuskynä
Kompaktin kokoinen – ei taskukynää suurempi

Lnssin-
puhdistussarja
Sopii kaikille 
linsseille.

Linssinpuhdistusjärjestelmä
Kaikki mitä tarvitset pitämään linssisi puhtaana. 

Viper HD 8x42 kattoprismakiikarit

HD (High Density)  extra-low dispersion/ED-lasi(n käyttö) paransi merkittävästi  Viper HD –kiikareiden suo-
rituskykyä v. 2011. Jo yksi vilkaisu riittää huomaamaan miksi Viper on palkittu kiikari. Täysin XR- monikal-
vopäällystettyjen linssien ansiosta sinulla on kiikari joka tuottaa terävät ja kirkkaat yksityiskohdat joissa on 
vaikuttava resoluutio ja luonnolliset värit.  Viper HD on kestävä, kompakti ja kevyt – yksi kevyimmistä saata-
villa olevista kiikareista. Ei ole salaisuus miksi Viperit on palkittu. Viper HD-kiikarimmme ovat täynnä ominai-
suuksia joita tarvitset onnistuneessa metsästyksessä. Anna huippuluokan optiikan auttaa sinua!

Yksityiskohtaiset ominaisuudet / speksit
Suurennus ...................................................................................8 x
Objektiivin läpimitta ................................................................42 mm
Silmäetäisyys .........................................................................20 mm
Lähtöpupilli ...........................................................................5,3 mm
Näkökenttä 1000 m:ssä  ....................................................... 115 m
Näkökenttä (todellinen)  ..................................................6.6  astetta
Lähin tarkennusetäisyys ........................................................ 1,55 m  
Silmävälin säätöalue ........................................................ 59-75 mm
Korkeus ...............................................................................14,7 cm
Leveys .................................................................................13,4 cm
Paino ...................................................................................... 680 g

Käyttöohje (PDF)
http://www.vortexoptics.com/uploads/web_manual_bin_viper-hd.pdf

Kiikarin jalustasovitin
Käytä vakaata jalustaa 
katsellessasi kiikareilla.
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Maahantuonti ja myynti: Filanda Oy • Varikonkatu 13 • 94200 Kemi 
Puhelin 0400 695 596, 040 4138 334, 045 3200 444 • Telefax (016) 263 566
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