Bli en bedre
hagleskytter

Redring® er verdens første
og eneste spesialutviklede
optiske siktemiddel for
hagleskyting.
Redring® passer like bra til jakt som til sportsskyting. Redring® er
laget for over/under og halvautomatiske hagler som har fast skinne
med en bredde varierende fra 5-11,5 mm. Når Redring® er montert er det klart til bruk. Kalibrering eller innskyting er ikke nødvendig. Med Redring® montert på våpenet har man funnet løsningen
på de vanligste skyteproblemene. Resultatet er større nøyaktighet,
mer moro og mer pålitelig jakt.

Parallaksefritt
Med Redring® kan du skyte med begge øynene åpne uansett hvilket øye som er dominerende. Prinsippet med åpne øyne forbedrer skytterens oppfatning av situasjonen og bidrar
til at målet raskere identifiseres. Ettersom Redring® er 100% parallaksefri, vil det skytteren
ser i ringen, være det samme som målbildet. Det betyr at når ringen har riktig relasjon til
målet, så vil skuddet treffe. Øyeavstanden har ingen betydning.

Total kontroll
Et godt grep og en korrekt siktejustering er avgjørende for alle skyttere. Å se for seg målet
på den rette måten, er trolig det aller viktigste. Startbildet og skytebildet er kritiske for å
oppnå et perfekt skudd. Redring® hjelper skytteren til å få det korrekte startbildet før hvert
skudd. Det er fra dette punktet skytteren starter svingen eller bevegelsen mot skytebildet.
Skytebildet justeres individuelt etter hver enkelt skytters svingtempo. Med Redring® har
skytteren bortimot 100% kontroll over skyteprosessen fra start til treff.

Unik USB-funksjon
Redring® kan kobles til din pc via USB. Via USB-koblingen registrerer du ditt sikte slik at du
mottar informasjon om kommende oppgraderinger i siktets programvare. Du kan også gjøre
avanserte innstillinger. På www.redringsight.com/usb finnes instruksjoner samt nedlasting av
nødvendig software.

Erfaring er innebygd
Redring® ble oppfunnet av P-O Östergren. Han er berømt blant skyttere og jegere i hele
Norden og andre steder. Han er en erfaren jeger og skytter som blant annet har arbeidet
som skyteinstruktør for så vel jegere som for svenske og norske eliteskyttere. De siste 25
årene har P-O drevet sin egen jakt- og skyteskole. Så langt har over 30 000 jegere og skyttere tatt sin jegereksamen under P-O`s kritiske overoppsyn.
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Patent* på
punktmåling/lysmåler
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Patent* på utforming
av den røde ringen
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Lav montasje med
patentert* rekyldemping

Redring® har en innebygd intelligent punktmåler som måler bakgrunnslyset i en diameter som tilsvarer ca dobbel ringdiameter.
En prosessor styrer styrken på ringens intensitet, så den automatisk tilpasser seg lysforholdene en jakter i. Mørk bakgrunn vil gi
svakere lys, mens en lys bakgrunn vil gi sterkere lys i ringen.
Punktmålingen gir deg som skytter en stor fordel ved all type jakt
i varierende lysforhold, for eksempel andejakt i soloppgang.
En kan også stille lysstyrken manuelt om en ønsker.

Den røde ringen har ytterligere en smart funksjon. Samtidig som
ringen er et enkelt og smidig siktemiddel ved hagleskyting, er
den også en effektiv avstandsmåler. Ringens diameter tilsvarer
haglesvermens størrelse (ca 60 cm) ved 1/4 trangboring på 20
meter. Dette gir skytteren et øyeblikkelig signal om målet befinner
seg innenfor rekkekvidde eller om målet er for langt borte for
et sikkert skudd. Når målet ser rett ut i ringen er det sikkert
å skyte. Risikoen for skadeskyting kan på denne måten
reduseres betraktelig.

Lav montasje gir lav siktelinje og bedre balanse. Redring® monteres lavt på våpenet og når ikke mer enn 5 mm over skinnen. Dette
gir en naturlig lav siktelinje. Takket være den lave montasjen, den
lave vekten og en gjennomtenkt totaldesign av siktet, påvirker ikke
Redring® våpenets balanse noe merkbart.
*Patentanmeldt

Svensk utviklet
uten kompromisser
Redring® har vært en lysende idé helt fra starten. I dag har den
blitt et produkt i verdensklasse - konstruert, utviklet og produsert
i Sverige uten kompromisser. Den omfatter tre verdenspatenter:
den unike lysmåleren, de rekyldempende montasjene og selve
den røde ringen. Ringen gjør at du kan skyte med perfekt presisjon og angir om det er sikkert å skyte eller ikke. Når målet er
riktig i forhold til ringen, er det på tide å skyte. Resultatet blir
større presisjon, mer moro og sikrere skyting og jakt. Redring® er
alt det P-O drømte at det skulle være - en riktig fulltreffer!

5 års garanti

Lengde: ............................................................ 134 mm med montasjer
Bredde: ............................................................................................ 44 mm
Høyde: ................................ 45,7 mm, hvorav 33,6 mm er over løpet
Materiale:............................................................... Anodisert aluminium
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Batteri: ........................................... AAAA 1,5V, driftstid ca 300 timer
................................... Redring® slås av automatisk etter 4 timer
Vekt: ....................................................................... 134 g uten montasjer
................................................................. 192 g med montasjer

Norma AS
Nils Hansensvei 7, 0667 OSLO
Telefon +47 22 07 13 00 Fax +47 22 07 13 01
www.norma.as

Tekniske data

Din lokale importør/distributør:

Redring® er garantert fri for produksjonsfeil i materialer og design
ved normal bruk under jakt og skyting. Dette gjelder fra kjøpsdato
og i 5 år fremover. Om en feil som dekkes av garantien oppstår i
denne perioden, reparerer eller bytter Redring ut produktet.

