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Luneta celownicza Delta
Stryker HD 1-6x24
DSMR
Symbol u dostawcy: DO-2520

Luneta Delta Stryker  HD 1-6x24 została zaprojektowana na karabiny AR zarówno dla zawodników
strzelectwa  dynamicznego  jak  i  do  strzelectwa  rekreacyjnego.  Bardzo  duże  pole  widzenia
(36m/100m)  przy  krotności  1x  zapewnia  równie  szybkie  namierzenie  celu  jak  w  kolimatorach
otwartych ale jest przy tym bardziej precyzyjne. Zakres pola widzenia stawia ten model w światowej
czołówce.  W  przeciwieństwie  do  kolimatorów  luneta  Delta  Stryker  HD  1-6x24  pozwala  przy
wykorzystaniu  powiększenia  6x  rozpoznać  cel  i  oddać  precyzyjny  strzał  na  znacznie  dalsze
odległości.

Zamknięte wieżyczki o niskim profilu chronią przed przypadkowym przestawieniem ustawień krzyża
celowniczego.  Zerowanie  wieżyczek  nie  wymaga  dodatkowych  narzędzi  -  po  odpowiednim
ustawieniu siatki celowniczej wystarczy unieść pokrętło wieżyczki, ustawić w pozycji ZERO i kliknąć
z powrotem. Podświetlana kropka w centrum krzyża zapewnia szybkie namierzenie celu na bliskich
odległościach.  Aby  ułatwić  szybką  zmianę  powiększenia  luneta  została  wyposażona  w  specjalną
wkręcaną dźwignię regulacji.

Ustawiona  w  drugim  planie  siatka  DSMR  nie  zmienia  się  przy  zmianie  powiększenia,  zmienia  się
tylko rozmiar celu. Dzięki temu punkt celowniczy na przykładowej odległości 300m przysłania tylko
5,28 cm celu. Wyskalowana na powiększeniu 6x siatka w systemie metrycznym z podziałkami co 1
MRAD  (10cm/100m)  daje  możliwość  szybkiego  nanoszenia  poprawek  elewacji  i  poprawek  na
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wiatr/derywację, jak również pozawala oszacować odległość do celu. Luneta jest zaprojektowana w
Polsce i wyprodukowana w Japonii z zastosowaniem lotniczych stopów aluminium.

SPECYFIKACJA
Seria lunety: Stryker HD

Symbol u dostawcy: DO-2520

Pozycja siatki: Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)

Minimalne powiększenie: 1 x

Podświetlenie siatki: Tak

Maksymalne powiększenie: 6 x

Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom): 30/30mrad

Średnica obiektywu: 24 mm

Źrenica wyjściowa: 11.4 - 4.0 mm

Odległość od oka: 86 - 104 mm

Liniowe pole widzenia na 100 m: 35.6 - 5.9 m

Długość: 256 mm

Waga: 490 g

Wypełnienie azotem: Tak

Odporność na wstrząsy: 6500 J

Temperatura pracy: -20 / 71 °C

Średnica tuby [mm]: 30

Wyposażenie: • Bateria
• zakrywka na okular i obiektyw

Rodzaj baterii: CR2032

Pojedynczy klik regulacji krzyża: 0,1mrad

Okres gwarancji: 120 mies.


