YKSINKERTAISESTI
LOISTAVA.
KAIKKI MITÄ VAADIT TÄHTÄINKIIKARILTASI.
UUSI BLASER B2 -OPTIIKKA PÄIVÄ- JA
HÄMÄRÄMETSÄSTYKSEEN.
VALMISTAJA BLASER.
VALMISTETTU SAKSASSA.

HALLITSE HÄMÄRÄÄ.
Metsästäminen hämärässä on osoittanut clip-on -laitteet välttämättömiksi.
Uuden B2-tähtäinkiikarin kehittäminen oli siksi seuraava vaihe meille.

OPTIMOITU HÄMÄRÄMETSÄSTYKSEEN.
Suunnittelu pohjautuen clip-on -laitteiden käytön kanssa, Blaser B2 -tähtäinkiikarit
ovat läpikäyneet samat iskukestävyystestit, jotka asetetaan premiumtähtäinkiikareille - ja kaikki B2-mallit läpäisivät ne kirkkaasti.
Kokonaispituuden ollessa jopa neljä senttimetriä lyhyempi kuin vastaavissa
tuotteissa, Blaser B2 -tähtäinkiikarit ovat erittäin kompakteja. Metsästettäessä
lyhyt kokonaispituus varmistaa sen, että clip-on -laitetta on helppo käyttää
ampuma-asennossa ja että kiväärin painopiste ei sijoitu tarpeettoman eteen.
Toinen etu on, että zoom-mekanismin liikkuvien linssien lyhyt liike mahdollistaa
paremman mekaanisen tarkkuuden ja vakauden suurennosta muutettaessa.
Samanaikaisesti vahva rakenne kestää erinomaisesti ylimääräisen rasituksen
käytettäessä clip-on -laitteita.
Yhdessä helppokäyttöisten pikajalkojen ja sopivien clip-on -laitteiden kanssa,
Blaser B2 on vaativan hämärämetsästäjän valinta.

Kuvan kiväärissä ja tähtäimessä valinnaisia lisävarusteita.
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HELPPO. NOPEA. 100 % KOHDISTETTAVUUS.

Ankarissakin olosuhteissa tähtäinkiikari ja clip-on -laite ovat asennettavissa nopeasti ja helposti
100 % toistettavuudella. Molemmat optiikat yhdistyvät täydelliseksi yksiköksi.

Blaser B2 2-12x50 iC

Blaser CM 56

Thread adapter

LIEMKE LUCHS-1
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LISÄÄ
OMINAISUUKSIA.
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Kuvan kiväärissä ja tähtäimessä valinnaisia lisävarusteita.

4

06

01 | BLASER B2 -OKULAARIN SUOJUS
iC TOIMINNOLLA (lisäominaisuus)
02 | 6X ZOOM
03 | SIVUSÄÄTÖ
04 | VALONSÄÄTÖ
(lukittava)
05 | KORKEUSSÄÄTÖ
(QDC+ -lisäominaisuus)
06 | BLASER B2 -OBJEKTIIVIN SUOJUS
CLIP-ON -LAITTEEN KIINNITYKSELLÄ
(lisäominaisuus)
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BLASER B2 1-6x24 iC

ajojahti / kyttäys + hämäräjahti clip-on
-laitteella.

MONIPUOLINEN.
6X ZOOM
KAIKKEEN KÄYTTÖÖN.

BLASER B2 2-12x50 iC

kyttäys / passitorni + hämäräjahti clip-on
-laitteella.

BLASER B2 2.5-15x56 iC

passitorni / pitkän matkan ammunta +
hämäräjahti clip-on -laitteella.

6

YÖLLÄ JA
PÄIVÄLLÄ.

Ohut valaistu ristikko
(kuituoptiikka) toisella
kuvatasolla.

OMINAISUUDET
| 6x suurennos
| optimoitu clip-on -laitteille - kompakti ja kestävä
| ohut, valaistu ristikko (kuituoptiikka) toisella kuvatasolla
| 94 % / 92 % päivä / yö valonläpäisy
| Smart Lens Protection (SLP) – vettähylkivä linssipinnoite
| 30 mm runkoputki / kiskokiinnitteinen vaihtoehtoina
| Parallax-säätö, tuntuva merkki 100 m kohdalla

KAIKENTYYPPISILLE KIVÄÄREILLE.
Kaikki mallit ovat saatavilla joko kiskollisena tai 30 mm runkoputkella.
Tämä mahdollistaa kiinnityksen kaikentyyppisiin kivääreihin.

kiskollinen

|
|
|
|
|

(vain mallissa B2 2,5-15x56 iC)
portaattomasti säädettävä valaistuksensäätö
kumilla päällystetty suurennoksensäätö
90 mm silmän etäisyys
typpitäytetty, vedenpitävä 4 m syvyyteen asti
valmistettu Saksassa

TEKNISET TIEDOT
1-6x24 iC

2-12x50 iC

1-6x

2-12x

2.5-15x

Tehokas objektilinssin läpimitta

9.8 - 24 mm

19.6 - 50 mm

24.5 - 56 mm

Lähtöaukko

9.8 - 3.7 mm

Suurennos

30 mm runkoputki

2.5-15x56 iC

9.8 - 4 mm

9.8 - 4.2 mm

Silmän etäisyys

90 mm

90 mm

90 mm

Diopterin säätö

-3 / +2 dpt

-3 / +2 dpt

-3 / +2 dpt

Näkökenttä 100 metrissä

16 - 2.6 m

40 - 6.7 m

20 - 3.3 m

Typpitäyttö

kyllä

kyllä

kyllä

Vedenpitävyys

4m

4m

4m

±150 / ±150 cm

±125 / ±125 cm

±125 / ±60 cm

–

80 cm / 100 m

80 cm / 100 m

Säätö /klikkaus

1 cm / 100 m

1 cm / 100 m

1 cm / 100 m

Parallax-säätö

100 m fixed

100 m fixed

50 m - ∞

Kokonaispittus

273 mm

330 mm

327 mm

590 / 615 g

735 / 760 g

800 / 825 g

Korosäätö / sivusäätö 100 m
Korosäätö QDC:llä

Paino ilman kiskoa/ kiskollinen
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BLASER QDC+

QUICK DISTANCE CONTROL+
Blaser QDC+ mahdollistaa säädön ampumaetäisyyksille 500 metriin asti
suoraan Blaser B2 -tähtäimen korotornista. Parhaan sopivuuden saamiseksi
omaan aseeseesi, tähtäimen mukana toimitetaan 10 merkittyä rengasta, jotka
kattavat laajalti eri metsästyspatruunoita. Lisäksi henkilökohtaisia merkintöjä
voi tehdä merkitsemättömään renkaaseen.
Kuten kaikissa Blaser-tähtäinkiikareissa, voit lukita korotornin nollakohtaan
ja 4 klikkausta ylös (suositeltavin etäisyys). Tämä varmistaa ettei
tahattomia säätöjä tapahdu ja lukittu asento mahdollistaa tarkan
laukauksen yleisimmillä metsästysetäisyyksillä.
Blaser QDC+ on saatavilla malleihin B2 2-12x50 iC
ja B2 2,5-15x56 iC, se on helposti asennettavissa itsekin.
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JOUSTAVA. YKSILÖLLINEN. TARKKA.
200 m

300 m

400 m

500 m

Ballistinen laskuri kertoo sopivan
renkaan ja näyttää selkeästi
lentoradan.
VALITTU PATRUUNA
KALIIPERI 8.5x55 BLASER
Luoti: Barnes TTSX 10,4 g / 160 gr
Ballistinen kerroin: 0,344
Nopeus piipun suussa: 940 m/s

Ring 10
Ring 9
Ring 8
Ring 7
Ring 6
Ring 5
Ring 4
Ring 3

BLASER BALLISTIIKKALASKURI
Blaser online -ballistiikkalaskurilla voit helposti päätellä sen, mikä
QDC+ -renkaista parhaiten sopii aseellesi ja valitulle patruunalle.
Valitse vain Blaser-tähtäimesi ja patruunasi niin ohjelma laskee
lentoradan ja kertoo sopivimman renkaan.
Saavuttaaksesi vielä tarkempia tuloksia, lähtönopeutta, ballistista
kerrointa, tähtäimen korkeutta ja ympäristön olosuhteita voidaan
säätää yksilöllisesti.

Ring 2
Ring 1
TESTAA NYT!
BLASER BALLISTICS CALCULATOR:

www.blaser.de/en/QDC-plus
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Blaser B2 -okulaarin suoja
iC (lisävaruste)

Suoja suljettu: ristikon
valo pois päältä.

| Sopii kaikkiin B2-malleihin
| Paras suoja okulaarille kosteutta ja
likaa vastaan
Suoja avoinna: ristikon valo
päällä.

| Aseissa ilman iC-ominaisuutta
(Illumination Control), suojuksen iCmagneetti (lisävaruste) ohjaa iCtoimintoa.
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iC KAIKILLE.
Yhdistettynä Blaser B2 -okulaarisuojan iCkontrollin kanssa, Blaser B2 -tähtäinkiikarit
tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lisätä
automaattisen valaistuksen aktivoinnin
(Illumination Control) kaikkiin kivääreihin.

Kuvan aseessa ja tähtäimessä erillisiä lisäominaisuuksia.
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Kuvan aseessa ja tähtäimessä erillisiä lisäominaisuuksia.
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TARVIKKEET.
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TÄYDELLINEN SOPIVUUS.

Blaser B2 -objektiivin suojus

| Integroitu asennus Blaser CM -kiinnikkeelle:
Ainoa ratkaisu markkinoilla mikä ei vaadi suojuksen
poistamista sovitinta asennettaessa.
| Optimaalinen suojaus linssille kosteutta ja likaa vastaan.
| Blaser B2 -objektiivin suojus malleille
B2 2-12x50 iC (56 mm ulkomitta) ja B2
2,5-15x56 iC (62 mm ulkomitta)
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KÄYTTÖTAPA 1: kivääriä käytetään Blaser B2
-objektiivin suojuksen kanssa, mutta ilman
Blaser CM -kiinnikettä ja clip-on -laitetta peiteosa on paikollaan suojuksessa.

KÄYTTÖTAPA 2: kivääriä käytetään Blaser B2
-objektiivin suojuksen, Blaser CMkiinnikkeen ja clip-on -laitteen kanssa peiteosa on poistettava, jotta saadaan sovite
paikoilleen täydellisesti.

Blaser BL -sovitekiinnikkeet
BL30, BL43, BL52

Blaser CM -sovitekiinnikkeet
CM 56 / CM 62

KÄYTTÖTAPA 1: tähtäinkiikaria
käytetään ilman Blaser B2objektiivinsuojusta, mutta Blaser
CM - sovitekiinnikkeen ja clip-on
-laitteen kanssa - suoja jätetään
paikalleen Blaser CM -sovitteeseen.

KÄYTTÖTAPA 2: tähtäinkiikaria
käytetään Blaser B2 objektiivinsuojuksen, Blaser CMsovitekiinnikkeen, sekä clip-on -laitteen
kanssa - suoja irroitetaan, jotta Blaser
CM-sovitekiinnike voidaan laittaa
tukevasti paikoilleen.

| Sopivat B2 2-12x50 iC:n ja B2 2,5-15x56 iC:n kanssa
| Yhteensopivat Blaser B2 -objektiivinsuojuksen kanssa
| Varmistettu kiertymistä vastaan (linjattu objektiivin suojuksen
kanssa)
| Helposti kiinnitettävä

LIEMKE MERLIN-13

Blaser BL30

| Sovitekiinnikkeet ovat sopivia B2 1-6x24 iC S kanssa (kiskomalli)
| Saatavilla olevat versiot:
BL30: M30x1 for LIEMKE MERLIN-13
BL43: M43x0,75 for LIEMKE LUCHS-1 and MERLIN-35
BL52: M52x0,75 for LIEMKE MERLIN-50, MERLIN-42
| Varmistettu kiertymistä vastaan (linjattu kiskoon) ja paikoilleen lukittu

Blaser B2 1-6x24 iC
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Haluamme kiittää kaikkia metsästäjiämme osallistumisesta kuvauksiin. Mahdollisesti teknisiä muutoksia, virheitä ja
värieroja voi ilmetä. Mallit voivat vaihdella maittain. Blaser aseet, panokset ja vaimentimet toimitetaan virallisten
jälleenmyyjien kautta vain tarvittavien lupien haltijoille. On huomioitava alueelliset rajoitukset vaimentimien
käytössä ja on huomioitava, ettei jokainen maa salli niiden käyttöä.
Pidätämme oikeudet tehdä muutoksia tuotteiden ominaisuuksiin ja muotoiluun.
Blaser GmbH | D - 88316 Isny im Allgäu | Germany
www.blaser.de

Pidetään yhteyttä!
Viimeisimmät uutiset ja uutuudet osoitteesta:

KOE BLASER B2
TÄHTÄINKIIKARIT
NYT!

www.blaser.de

www.blaser.de/en/RiflescopeB2
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