Zwiększ
pewność
swoich strzałów!

Redring® to pierwsze i jedyne na świecie
optyczne celowniki strzeleckie opracowane
specjalnie do broni śrutowej.
Redring® to produkt przeznaczony zarówno dla myśliwych, jak i dla sportowców.
Celownika Redring® można używać do bocków (dubeltówek pionowych) oraz strzelb
półautomatycznych z przymocowaną na stałe szyną o szerokości od 5 do 11,5 mm.
Po przymocowaniu celownika Redring® broń jest gotowa do rozpoczęcia strzelania.
Nie ma potrzeby kalibracji ani przystrzeliwania. Po zamontowaniu celownika
Redring® na broni kończą się wszystkie najczęściej występujące problemy, z którymi
zmagają się strzelcy. Dzięki temu można cieszyć się z bezpieczniejszego oraz lepszego
strzelania, nad którym strzelec ma pełną kontrolę.
Brak błędu paralaksy
Za pomocą celownika Redring® możesz strzelać z ot
wartymi oczami, niezależnie od tego, które oko jest tym
dominującym. Zasada otwartych oczu pozwala strzelcowi
lepiej ocenić sytuację, dzięki czemu szybciej jest w stanie
zauważyć cel. Ponieważ Redring® jest celownikiem wol
nym od błędu paralaksy to, to co strzelec widzi w celow
niku, jest zarazem tym, w co celuje broń. Wystrzelony śrut
dosięgnie celu, jeżeli tylko znajdzie się on w obszarze
pierścienia siatki celowniczej. Odległość między okiem
strzelca a szczeliną celownika nie ma znaczenia.

Pełna kontrola
Odpowiednie namierzenie celu ma istotne znaczenie dla
każdego strzelca. Szybkie odnalezienie celu jest praw
dopodobnie najważniejszym elementem procesu celowa
nia. Podążanie za celem od chwili rozpoczęcia celowania
do chwili wystrzału jest krytyczne dla skuteczności trafienia.
Celownik Redring® pomoże Ci szybko odnaleźć cel przy
każdym strzale. To od tego momentu zaczynasz się
obracać, podążając za celem i wyprzedzając go aż do
chwili oddania strzału. Z celownikiem Redring® masz nie
mal stuprocentową kontrolę nad wszystkimi działaniami
związanymi z oddaniem strzału od początku celowania do
trafienia do celu.

Trzy wyjątkowe patenty!

1. Opatentowana funkcja mierzenia
jasności otoczenia
Celownik Redring® posiada wbudo
waną, inteligentną funkcję mierzenia
natężenia oświetlenia w okolicy celu,
na obszarze odpowiadającym około
podwójnej średnicy pierścienia ce
lowniczego. Wbudowany procesor
reguluje natężenie siatki celowniczej,
które błyskawicznie i automatycznie
dostosowywane jest do jasności oto
czenia celu. Ciemne tło – mniej wi
doczny pierścień. Jasne tło – bardziej
widoczny pierścień. Podświetlana
siatka celownicza jest dla strzelca du
żym ułatwieniem podczas polowania
o różnych porach dnia, np. podczas
polowania na gęsi o świcie. Natęże
nie pierścienia celowniczego można
także ustawić ręcznie.

2. Opatentowany kształt czerwone
go pierścienia
Czerwony pierścień ma dodatkową,
inteligentną
funkcję.
Pierścień,
oprócz tego, że jest prostym i wy
godnym narzędziem służącym do
namierzania celu przy strzelaniu,
mierzy również skutecznie odle
głość. Średnica pierścienia odpo
wiada średnicy wiązki śrutu (ok. 60
cm) na dystansie 20 m. Może to być
sygnał dla strzelca, że cel znajduje
się w bezpiecznej odległości, lub że
cel jest za daleko, żeby oddać pew
ny strzał. Kiedy cel nie wychodzi
poza pierścień, można oddać bez
pieczny strzał. Ryzyko postrzelenia
celu zostaje znacznie ograniczone.

3. Niski montaż z opatentowaną*
funkcją kompensowania odrzutu
Nisko zamontowany celownik po
zwala na dobre widzenie i lepsze
wyważenie. Celownik zamontowany
jest nisko na broni i nie wystaje po
wyżej 5 mm nad szynę. Dzięki temu
mamy do dyspozycji naturalnie niską
linię celowania. Nisko zamontowany
celownik o malej wadze i przemyśla
nie opracowanej widoczności, nie
ma znacznego wpływu na wyważe
nie strzelby.
*Złożono wniosek do Urzędu Patentowego

Z doświadczeniem
w pakiecie
Redring® jest wynalazkiem P-O Östergrena, który znany
jest wśród strzelców i myśliwych na terenie całej Skandynawii,
i nie tylko. Jest doświadczonym strzelcem i myśliwym. Prowa
dził, między innymi, kursy dla elity zarówno szwedzkich, jak
i norweskich strzelców. Na przestrzeni ostatnich 25 lat P-O
Östergren prowadził swoją własną szkołę strzelecką. Już ponad
30 000 myśliwych i strzelców zdało egzamin podsumowujący
edukację w szkole Östergrena pod jego czujnym okiem.

Produkt szwedzki
wyprodukowany bez
żadnych kompromisów
Już od samego początku celownik Redring® uważany był
za wspaniały pomysł. Pomysł ten zaowocował światowej
klasy produktem, skonstruowanym, opracowanym oraz
wyprodukowanym w Szwecji bez żadnych ustępstw. Po
siada trzy patenty: wyjątkowa funkcja mierzenia jasności
otoczenia celu, montaż z funkcją kompensowania odrzutu
oraz kształt czerwonego pierścienia. Dzięki temu, że ce
lownik składa się z pierścienia, możesz strzelać z prawie
stuprocentową celnością. Odpowiednie położenie celu
w stosunku do pierścienia informuje strzelca, że może
on oddać bezpieczny i celny strzał. Celownik Redring®
to większa celność, więcej radości i bezpieczniejsze strze
lanie. Redring® jest czymś, o czym zawsze marzył P-O
Östergren – strzałem w dziesiątkę!

Dane techniczne
Bateria:................................... AAAA 1,5 V, żywotność ok.
300 godz. Redring® wyłącza się
automatycznie po 4 godz.
Waga:................... 134 g bez montażu, 192 g z montażem
Długość:...........................................134 mm z montażem
Szerokość:.............................................................44 mm

Materiał:........................................ Anodowane aluminium
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Twój lokalny sprzedawca:

Wysokość:..............................................45,7 mm z czego
33,6 mm nad szyną

