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MĚŘENÍ všEho
 

Nejúspěšnější lov je zážitkem, který příroda daruje lovci. Vzájemná souhra divoké zvěře, člověka a lovu,  
vzájemné, nefalšované a díky tomu často nepředvídatelné působení. Avšak v některých okamžicích nestačí  

přírodu jen zažívat – člověk ji musí pochopit. Poté je důležité vědět, kde přesně se cíl nachází a jak  
daleko je přesně vzdálený. Odpověď na tuto otázku přináší EL Range.

Neomezená špičková optika s hodnotami transmise bez 
kompromisů, přesné měření vzdálenosti a jedinečný program 
pro střelbu pod úhlem vyvinutý SWAROVSKI OPTIK - EL Range 
je přístrojem pro přesně umístěnou střelu a tím také partnerem 
vašeho úspěšného lovu. Zážitek z lovu přináší i své ovoce.



INTUITIVNÍ MANIPULACE – LEPŠÍ MĚŘENÍ
Ideální ovladatelnost díky tvaru modelu EL
Hmotnost cca 900 g
Výstupky měřiče zajišťují perfektní stabilitu

TECHNOLOGIE SWAROAIM
Integrované měření sklonu se 
světově jedinečným programem 
pro výstřel pod úhlem ukazuje 
opravenou vzdálenost výstřelu  
nebo úhel

ÚSPĚCh PŘINÁšÍ ZÁŽITEK

POZOROVÁNÍ BEZ KOMPROMISŮ
S oboustrannou transmisí ve výši 91 %, 
nejlepší ve své třídě
Širokoúhlé zorné pole
Zorné pole pro uživatele s brýlemii



PRo PERFEKTNÍ PohLED
 
S EL Range přichází nové pojetí vybavení pro lov. Jeden přístroj v sobě spojuje schopnost velmi přesné špičkové 
optiky s precizní funkcí měření. Nejvyšší transmise, nízká hmotnost a největší zorné pole ve své třídě doslova 
definují nové standardy v oblasti optiky a přesnosti měření.

 NEJLEPŠÍ VÝKON PŘI POZOROVÁNÍ BEZ OPTICKÝCH KOMPROMISŮ 
- Vysoká kvalita zobrazení a transmise pro světlý a kontrastní obraz
- Zvlášť velké zorné pole díky širokoúhlému okuláru (61°)
- Maximální vzdálenost výstupní pupily (větší komfort pozorování,  
 především pro uživatele s brýlemi) 

- S hmotností cca 900 g nejlehčí model ve své třídě

 OSVĚDČENÉ ANTIREFLEXNÍ VRSTVY,  
 OPTIMALIZOVANÉ PRO LASEROVOU TECHNOLOGII 

- SWAROBRIGHT 
- SWARODUR 
- SWAROTOP 
- SWAROCLEAN

EL RANGE 10x42 EL RANGE 8x42



PRo PŘESNÉ MĚŘENÍ
 
Pro přesné zaměření velmi vzdálených cílů je třeba mít klidnou ruku. Legendární tvar modelu EL, nízká,  
perfektně vyvážená hmotnost a charakteristické výstupky měřiče zajišťují, že váš EL Range dobře  
padne do ruky a ukáže přesnou vzdálenost od požadovaného cíle.

 INTUITIVNĚ OVLADATELNÁ TECHNOLOGIE 
- Optimálně umístěné zaměřovací tlačítko na dalekohledu se  
 postará o rychlé zaměření

- Malá zaměřovací značka pro přesné zaměření na velké  
 vzdálenosti 

- Rozsah měření 30–1.375 m 
- Přesnost měření ± 1 metr v celém rozsahu měření
- Displej s volitelným stupněm jasu nebo automatickým  
 přizpůsobením jasu při proměnlivém pozadí 

- Jednoduché a intuitivní ovládání menu 

 NEDOSTIŽNÁ ERGONOMIE 
- Tvar modelu EL umožňuje stabilní držení dalekohledu a tím také  
 zaostřování i těch nejmenších cílů na velkou vzdálenost  

- Výstupky měřiče poskytují dodatečnou stabilitu a umožňují  
 ovládání pouze jednou rukou 

Dílčí měření Režim skenování  
pro pohyblivé objekty



 SVĚTOVĚ JEDINEČNÝ PROGRAM VÝSTŘELU POD ÚHLEM SWAROAIM 
 Při výstřelech pod úhlem spočítá opravenou trajektorii výstřelu  
 na základě výpočtu vyvinutého SWAROVSKI OPTIK se  
 zohledněním měřené vzdálenosti a úhlu do cíle

- Funkce skenování také pro měření úhlu
- Volitelné zobrazení úhlu nebo opravené vzdálenosti výstřelu
- V případě potřeby jednoduché zapínání a vypínání zobrazení  
 SWAROAIM  

- Nezávislý na kalibru

PŘESNÁ TREFA DÍKY SWARoAIM
 

Mnoho výzev všedního loveckého dne vzniká v důsledku místních geografických podmínek. Umístit přesný výstřel směrem  
nahoru nebo dolů vyžaduje cit a balistickou zkušenost. Nebo přístroj s přesným měřením. Dalekohled EL Range  

se SWAROAIM je vybaven úplně novým programem pro střelbu pod úhlem vyvinutý SWAROVSKI OPTIK, který Vám  
umožní přesné určení opravené vzdálenosti výstřelu a tím přesné zacílení – dokonce i v nejtěžším terénu.

"Udržení nástřelu" na kopci – určení opravené vzdálenosti výstřelu a úhlu umožňuje v kombinaci s odhadem vzdálenosti a balistickou 
věží umožňují precizní výstřel směrem nahoru nebo dolů. WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM/ballisticprograms



 OPTIKA 
- Vysoká kvalita zobrazení a transmise pro světlé a kontrastní  
 fotografie

- Vzdálenost při pozorování zblízka 5 m

- Zvlášť velké zorné pole díky širokoúhlé očnici (61°) 

- Maximální vzdálenost výstupní pupily (větší komfort pozorování,  
 především pro uživatele s brýlemi)

- Aretovatelná korektura dioptrií

- Optimalizovaný střechový hranolový systém s P-povlakem 

- Antireflexní vrstvy SWAROBRIGHT, SWARODUR a SWAROTOP  
 optimalizované na laserovou technologii

- SWAROCLEAN usnadňuje čištění odolných nečistot, jako je smůla  
 ze stromů nebo skvrny od vody   

 MECHANIKA 
- Drsné zaostřovací kolečko, které lze bez námahy ovládat 
  i s rukavicemi

- Individuálně nastavitelné otočné očnice z antialergenního  
 materiálu

- Odolný proti ušpinění a prachu

- Vodotěsný do 4 m

- Naplnění dusíkem zabraňuje zamlžování

- Robustní celogumový obal odolný proti nárazu a uklouznutí 

- Snadno přístupná přihrádka na baterie

 DESIGN 
- Legendární tvar modelu EL

- Perfektní rovnováha, nejnižší hmotnost ve své třídě

- Ergonomické umístění všech ovládacích prvků

- Výstupky měřiče poskytují stabilitu a umožňují ovládání jednou 
 rukou

FAKTA A ČÍSLA o EL RANGE

 ELEKTRONIKA
- Volitelně připojitelný program výstřelu pod úhlem SWAROAIM

- Malá zaměřovací značka pro přesné zaměření na velké vzdálenosti

- Dobře čitelný LCD displej s 5 individuálně nastavitelnými stupni  
 jasu

- Automatické přizpůsobení okolnímu jasu je volitelně zapojitelné 
 
 ROZSAH DODÁVKY 
  NOVINKA   Komfortní popruhy na nošení s kapsami na náhradní  
 baterii z nového, vylepšeného materiálu pro větší pohodlí při  
 nošení, Snap Shot Adapter, Field Bag, ochranný kryt na očnici,  
 ochranný kryt objektivu, náhradní baterie 
 
 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
-  NOVINKA   Bino Suspender 
 odlehčený díky variabilnímu rozložení hmotnosti na horní  
 části těla

-  NOVINKA   Bino Guard EL 
 chrání Váš dalekohled před větrem a počasím. Tichá manipulace  
 a praktičnost s průhlednou přihrádkou 

-  NOVINKA   Univerzální adaptér pro stativy UTA

-  NOVINKA   Sada očnic proti bočnímu světlu

- Čistící sada

Podrobné informace, 3D animace a tipy naleznete na:  
EL-RANGE.SWAROVSKIOPTIK.COM



TEChNICKÉ ÚDAJE

Provozní teplota: -10 °C/+55 °C  ·  Skladovací teplota: -30 °C/+70 °C  ·  Vodotěsnost: 4 m (0,4 baru) (plněno dusíkem)

EL RANGE 8x42 W B EL RANGE 10x42 W B

Zvětšení 8x 10x

Průměr čočky objektivu-Ø (mm) 42 42

Vzdálenost výstupní pupily-Ø (mm) 5,3 4,2

Vzdálenost výstupní pupily (odstup oka) (mm) 19,2 17,3

Zorné pole (m/1000 m) 137 110

Zorné pole (stupně) 7,8 6,3

Zorné pole s brýlemi (stupně) 7,8 = 100 % 6,3 = 100 %

Zorné pole oka (stupně) 61 61

Nejkratší nastavení vzdálenosti (m) 5 5

Vyrovnání dioptrií (dpt) -7/+5 ± 5

Transmise světla (%) 91 91

Mezioční vzdálenost (mm) 56-74 56-74

Stmívací faktor podle DIN 58388 18,3 20,5

Délka / Šířka / Výška (mm) 166* / 117** / 81** 160*  / 117** / 81**

Hmotnost cca bez baterie (g) 910 895

Optické povrchové vrstvy SWAROBRIGHT, SWAROTOP, SWARODUR, SWAROCLEAN

Rozsah měření (m) 30-1.375 m

Přesnost měření (m) ± 1 m

Délka trvání měření (sek) ≤ 1

Funkce měření Režim skenování, dílčí měření 

Řízení jasu 5 individuálně nastavitelných stupňů jasu nebo automatické přizpůsobení okolnímu jasu

Měření úhlů ± 90 °

Laser Třída 1 EN/FDA

Přepínání Yard / metr

Baterie CR2

Životnost 1.000 měření

SWAROAIM 3  funkce 1 Měření úhlů ve stupních, 2 OFF - Deaktivováno/Bez hlášení, 3 Opravená vzdálenost výstřelu v m nebo yd

Hlášení o podpětí Ano

* Hodnota se zašroubovanými očnicemi  ·  **Rozměry při vzdálenosti zornic 64 mm  ·  W = Širokoúhlé  ·  B = Očnice pro uživatele s brýlemi 



Další informace získáte na:

CZ  08/2011 Změny v provedení a dodávce, jakož i tiskové chyby jsou vyhrazeny.

SWAROVSKI OPTIK KG, 6067 Absam, Austria 
Tel. +43/5223/511-0, Fax +43/5223/41 860 

info@swarovskioptik.at, WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM


