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Gyroview bildstabiliserad kikare Gyroview 3
* Mekaniskt stabiliserad prismakikare med 16 X förstoring och 40 mm apertur

* 12 000 varvs gyro som tar bort skakningar och rörelser och ger en kristallklar bild trots 16X förstoring

* Inbyggda batterier eller extern 12-24 Volts drift

* Högklassig optik , tillverkad av en tillverkare av militäroptik

* Flerdubblat upptäcktsavstånd för mindre objekt på stora avstånd

* Individuell dioptriinställning och variabelt ögonavstånd

Gyroview 3 är en äkta gyrostabiliserad kikare ej att jämföra med enkla skakstabiliserade konstrumtioner. Ett

prismasystem styrs av ett tungt 12 000 varvs mässingsgyro så att alla skakningar och vibrationer i två axlar

elimineras.

Via en magnetisk dämpning kan kikaren vridas horisontellt och mjukt följa rörelsen utan skutt eller förvrängningar.

Kikaren har 16 X förstoring vilket normalt ej fungerar då ingen kan hålla denna stora förstoring tillräckligt stilla.

Gyrosystemet ger en stabilare och mera lättsedd bild än en vanlig 7X kikare stabilt hållen med stöd på land. Detta

då på sjön i en gungande och hoppande båt i hög hastighet.

Kikaren har individuellt ställbara okular med justerbart ögonavstånd. Inbyggda penlightceller medger ca 1 timmas

drift och via en matningssladd så kan kikaren drivas av extern strömkälla 12-24 Volt 1A.

Gyroview är svår att beskriva i funktion på ett enkelt sätt. Den ger en Aha ! upplevelse som den som är van vid

vanliga kikare blir mycket imponerad av.
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Gyroview bildstabiliserad kikare
Gyrokikare

Tekniska specifikationer Gyroview 3 bildstabiliserad kikare
Vikt ca 2,3 kg ex transportväska men med batterier

Kapslingsklass IP 54 stänkvattensäker

Kapsling Marinblå plast med greppvänlig yta

Väska Levereras med svart bäverenylonväska och diverse tillbehör

Inbyggda batterier 6X Penlight AA celler

Extern spänningsmatning 12-24 Volt DC 1A

Kikare Prismakikare med 16 X förstoring och 40 mm linsdiameter

Ljusstyrka 2,5

Optik AR belagd för det synliga våglängdsområdet, Glasoptik

Gyrosystem Höghastighetsgyro 12 000 varv per minut tillverkad i mässing. Kullagrad i

instrumentkullager

Stabilisering 2 axlar, horisontellt samt vertikalt.

Panorering Magnetdämpad så den fungerar svepande horisontellt med mjuk gyrostabiliserad

funktion

Synfält X grader

Upplösning x bågsekunder

Vibrationsdämpning x bågsekunder

Tillbehör Putsduk , textilväsak instruktionsbok på Engelska

Skarp bild med gyrokikare

Blurrig med vanlig kikare
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