
Redring® är världens första 
specialutvecklade optiska 
riktmedel för hagelskytte
Redring® passar lika bra för jakt som till sportskytte. Det är avsett 
för hagelbockar och halvautomater som har fast spång med en 
bredd varierande från 5 till 11,5 mm. 

Redring® är designat, utvecklat och tillverkat i Sverige – utan några 
kompromisser. Det är så välkonstruerat att vapnet är skjutklart så 
fort siktet har monterats. Varken kalibrering eller inskjutning be-
hövs. Med Redring® på vapnet har många av de vanligaste skyt-
teproblemen fått en lösning. Resultatet – säkrare, roligare och mer 
kontrollerat skytte. 



Tekniska data
Batteri: ................AAAA 1,5 V, drifttid cirka 300 h. Redring® stängs av automatiskt efter 4 h

Vikt: ............................................................................................ 134 g utan fästen, 192 g med fästen

Längd: ...................................................................................................................... 134 mm med fästen

Bredd: ................................................................................................................................................44 mm

Höjd: ................................................................................................................................................45,7 mm

Material: ................................................................................................................Anodiserat aluminium 

Garanti: ...... 5 års garanti mot tillverkningsfel. Se fullständinga villkor i användarhandboken 

Redring AB
Tärnvägen 15  n  475 40 Hönö  n  Göteborg
T: +46 31 30 10 780

www.redringsight.com
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Redring®

ett optiskt riktmedel
för hagelskytte



Perfekt för...



Redring® – ökar ditt 
självförtroende och 
gör dig till en bättre skytt
Redring® har varit en lysande idé från allra första början. I dag har den idén blivit en produkt 
av världsklass – konstruerad, utvecklad och tillverkad i Sverige utan kompromisser. Den 
omfattar flera unika funktioner; den riktade ljusmätningen, de rekyldämpande spång-
fästena, den röda ringen och USB-anslutning. Ringen gör att du kan skjuta med perfekt 
precision och anger om det är säkert att skjuta eller ej. När målet ligger rätt i förhållande till 
ringen då är det dags att skjuta. Resultatet blir större precision, mer nöje och säkrare 
skytte och jakt.

Parallaxfritt
Med Redring® kan du skjuta med båda ögonen öppna oavsett vilket öga som är dominant. 
De öppna ögonens princip förbättrar skyttens situationsuppfattning och bidrar till att målet 
snabbare upptäcks. Eftersom Redring® är parallaxfritt är det skytten ser i ringen också den 
målbild skytten har i varje ögonblick – när ringen är rätt i förhållande till målet så träffar 
skottet. Ögonavståndet har ingen betydelse.

Total kontroll
Rätt anlägg och ett rätt riktat sikte är av största vikt för alla skyttar. Att skapa sig en korrekt 
bild av målet är antagligen det viktigaste av allt vid hagelskytte. Startbilden och avfyrings-
bilden är kritiska för att få till ett perfekt skott. Redring® hjälper dig att få rätt startbild för 
varje skott. Det är från den punkten du på börjar svingen eller rörelsen mot avfyringsbilden.
Avfyringsbilden justeras individuellt för varje skytts svinghastighet. Med Redring® har du 
nästan hundra procentig kontroll på hela förloppet från start till träff.



Unika funktioner
Riktad ljusmätning
Redring® har en inbyggd intelligent riktad ljusmätning som mäter bakgrundsljuset i en diam-
eter motsvarande drygt dubbla ringdia metern. En inbyggd processor styr ringens intensitet 
så att den steglöst med automatik anpassas till det rådande ljuset. Mörk bakgrund = svagare 
ring. Ljus bakgrund = starkare ring. Den riktade ljusmätningen ger skytten en stor fördel vid 
alla typer av jakt med varierande ljusförhållanden, tex andjakt i soluppgång. Ljusinten siteten 
kan också ställas in manuellt.

Den röda ringen
Den röda ringen har ytterligare en smart funktion. Samtidigt som ringen är ett enkelt och 
smidigt riktmedel vid hagelskytte, är den också en effektiv avståndsmätare. Ringens diam-
eter motsvarar hagelsvärmens storlek (ca 60 cm) vid ¼ borrning på 20 m. Detta ger skytten 
en omedelbar signal om målet befinner sig på säkert skjutbart avstånd eller om målet är för 
långt bort för ett säkert skott. När målet ser riktigt ut i ringen är det säkert att skjuta. Risken 
för skadskjutning kan på detta sätt minskas avsevärt.

Lågt montage med rekyldämpning
Redring® monte ras lågt på vapnet och bygger inte mer än 5 mm ovanför spången. Detta ger 
en naturligt låg siktlinje. Tack vare det låga montaget, den låga vikten och en genomtänkt 
totaldesign av siktet, påverkar Redring® inte på något märkbart sätt vapnets balans.

USB-anslutning
Redring® kan kopplas till din dator via USB. Via USB-kopplingen registrerar du ditt sikte så 
att du kan ta del av kommande uppgraderingar i siktets programvara. Du kan också göra 
avancerade inställningar. På www.redringsight.com/usb finns instruktioner samt nedladdning av 
nödvändig mjukvara. 


