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Novinky Meopta

První ze zmiÀovan˘ch novinek je za-
mûfiovací dalekohledMeoStar R1
1,5-6x42 RD. Jde o univerzální za-

mûfiovaã pouÏiteln˘ pro stfielbu za denních
i noãních svûteln˘ch podmínek. Pfiístroj
má klasick˘ zámûrn˘ obrazec s nitkov˘m
kfiíÏem se sedmi stupni nastavení inten-
zity osvûtlení, které se navíc objevuje
i uprostfied zámûrné osnovy jako ãerve-
ná teãka kolimátoru. První tfii stupnû
jsou vhodné pro stfielbu za ‰era aÏ pfiítmí,
stupeÀ 4 je neutrální. Za denního svûtla
lze postupnû zvy‰ovat úroveÀ osvûtlení
aÏ na nejvy‰‰í úroveÀ 7, která je viditel-
ná i za sluneãného poãasí na snûhové po-
kr˘vce. Mezi kaÏdou úrovní osvûtlení je
vÏdy mezipoloha, která osvûtlení vypíná
tak, aby se pfiednastavená úroveÀ osvût-
lení dala v pfiípadû potfieby ihned za-
pnout. Îivotnost baterie je asi 80 hodin.
To v‰e je uloÏeno v jednodílném du-

ralovém tubusu s optikou opatfienou ví-
cenásobnou, iontovû naná‰enou antire-
flexní vrstvou, zaji‰tující v˘bornou svû-

telnou propustnost (92-95 %, podle mo-
delu). Parametry ãiní z tohoto zamûfio-
vacího dalekohledu v‰estranného po-
mocníka do jak˘chkoliv podmínek.
Kategorie taktick˘chmodelÛ bude roz-

‰ífiena o nov˘ profesionální zamûfiovaã
s oznaãením ZD 1-4x22 RD, urãen˘ pro
stfielbu na krátké aÏ stfiední vzdálenosti.
Tento pu‰kov˘ zamûfiovací dalekohled se
vyznaãuje mimofiádnû odolnou kon-
strukcí urãenou do extrémních podmínek
a je vhodn˘ i pro automatické zbranû ráÏe
5,56x45 mm NATO. Spojuje v sobû po-
tfieby zamûfiování pfii stfielbû na krátké
vzdálenosti s jednoduch˘m a rychl˘m na-
stavením zamûfiení na vût‰í vzdálenost.
I tento model má sedm stupÀÛ osvût-

lení s mezipolohami, jasnû svítící zámûr-
ná znaãka je viditelná za v‰ech svûteln˘ch
podmínek. Pfii nastavení zvût‰ení 1x se za-
pnut˘m osvûtlením lze zamûfiovaã po-
uÏívat jako kolimátor, tedy pro rychlé za-
mûfiení cíle s obûma oãima otevfien˘ma,
coÏ je ideální pro stfielbu na pohybliv˘ cíl.
Dalekohled je opatfien speciální zá-

mûrnou osnovou s kompenzací zámûr-
ného bodu podle vzdálenosti pro stfieli-
vo 5,56x45 mm NATO. Osnova se sklá-

dá z bodu doplnûného dvûma vodorov-
n˘mi nitkami, pod kter˘m jsou pod sebou
tfii ‰ipky – jejich hroty pfiedstavují zámûrné
body pro vzdálenost 300, 400 a 500 met-
rÛ pfii nastfielení základního bodu na
100 metrÛ. Zamûfiovaã má vnûj‰í toãítka
rektifikace s krytkou.

MeoSight II 30 a MeoSight II 50 je
druhá generace kompaktního, minia-
turního zamûfiovaãe kolimátorového
typu s ãerven˘m bodem pro rychlou
a pfiesnou stfielbu na pohybliv˘ cíl.
Nov˘ MeoSight II má tûlo z jednoho
kusu duralu. Díky maximální odolnos-
ti je vodotûsn˘ a snadno se ovládá. In-
tenzitu svítícího bodu lze nastavit v pûti
úrovních, jeho velikost se li‰í podle
typu – u modelu MeoSight II 30 jsou to
tfii úhlové minuty (MOA), u MeoSight II
50 je velikost bodu 5MOA. Pfii neãinnosti
se po tfiech hodinách automaticky vypne
osvûtlení. Zamûfiovaã signalizuje slabé
baterie blikáním zámûrného bodu. Îi-
votnost baterie je 300 hodin. Zamûfio-
vaãe jsou kompatibilní s montáÏemi
pro kolimátor Docter.
Dal‰í produktovou novinku pfiedsta-

vuje nástupce spektivu MeoStar S1 75

Přerovská společnost Meopta působí u nás i ve světě už víc než osmdesát
let. Za tu dobu shromáždila velké množství poznatků a zkušeností,
které vkládá do nepřetržitého procesu výzkumu a inovace, jehož výsledky
každoročně představuje na veletrhu IWA. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
Meopta představila dva zcela nové puškové zaměřovací dalekohledy
a také nástupnické modely již zavedených a úspěšných produktů.

Na přístupových trasách do výstavních pa-
vilonů na IWA v Norimberku inzerují zpravi-
dla firmy, které ve svém oboru hrají první ligu.
Mnoho našich lidí doma jaksi zapomíná, že
k nim bez diskuse už delší čas patří také pře-
rovská Meopta.
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