
 
 

Nikon har sedan 1917 tillverkat kvalitetsoptik. Sport Optics innefattar bland annat kikare, kikarsikten, avståndsmätare och 
tubkikare. 

PRESSMEDDELANDE 
 

Nikon Sverige 
Råsundavägen 12 

169 67 Solna 
www.nikon.se  

 
ACULON AL och MONARCH 7 IL: 
Perfektion i Nikons nya kikarsikte, och marknadens lättaste 
laseravståndsmätare 

Stockholm, 9 juli 2013: Passionerade jägare kan nu ta del av Nikon Sport Optics 
senaste lanseringar: den extremt lättviktiga ACULON AL och det till perfektion 
uppgraderade kikarsiktet MONARCH 7 IL.   

Nikons senaste tillskott till sortimentet av produkter med hög 
mätningsprestanda är även det lättaste på marknaden. Med en 
vikt på endast 125 gram, kommer det inte ens att märkas som 
tillskott i utrustningen vid långdistansvandringar och på 
jaktexpeditioner i fjällen. 

ACULON AL11 är extremt kompakt och får lätt plats i en ficka. 
Trots sin ringa storlek, är den är pålitlig och lätt att använda. 
ACULON AL11 är utrustad med Nikons målprioriteringssystem 
som med en enda mätning endast visar det längsta avståndet; 
något som är mycket användbart vid jakt i täta skogsområden. 
ACULON AL11 möjliggör en omedelbar och noggrann mätning 
av avstånd upp till 500 meter /550 yards (avståndsvisning i hela 

meter). Högkvalitativ 6x förstoring och flerskiktsbelagda linser säkerställer en klar och tydlig 
vy. 

Om du aldrig förut tänkt på att köpa en laseravståndsmätare kanske du vill ompröva det 
beslutet, eftersom det ofta kan ge en avgörande fördel under jakten. Det gör att avståndet till 
målet kan mätas noggrant, även när bytet är delvis skymt av grenar eller snår. 

Finns i butik från hösten 2013 till ett rekommenderat cirkapris på 1 790 kr. 

 

MONARCH 7 IL – överlägsna fördelar till den hängivne 
jägaren 
MONARCH 7 har fått ett enastående brett synfältmed hög 
upplösning och briljans. Synfältet är förutom att vara ljust och 
kristallklart, också väl färgbalanseradt. Nikons belysta 
riktmedel ger i och med Monarch 7 IL ett anmärkningsvärt brett 
spektrum av intensitetsinställningar. Hållbarheten säkerställs 
av etsade riktmedel och den solida, vattentäta, imfria och 
rekyltåliga30mm-tuben 

Komplett flerskiktsbelagda linser och högkvalitativa Nikonglas 
maximerar ljustransmissionen. En anmärkningsvärd ljusstyrka kombinerat med ett 
snabbfokuserat okular som garanterar långt ögonavstånd förenklar den exakta inriktningen i 
hela förstoringsintervallet. Vindkorrektion och höjdjusteringar, med omedelbar 
nollställningsfunktion optimerar ytterligare precisionen och funktionaliteten. 

Ljusstyrkan på det belysta riktmedlet kan justeras i 32 gradvisa steg för att passa all jaktmiljö 
och alla slags ljusförhållanden. Den har också en automatisk avstängningsfunktion efter två 
timmar. Okularskyddet kan även användas som en öppnare av batteribehållaren. 

http://www.nikon.se/
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MONARCH 7 är dessutom helt vattentät, imfri och stötsäker, egenskaper som gör den till ett 
pålitligt sällskap på alla jaktturer i alla slags väder. Två av modellerna i MONARCH 7-serien 
finns även med ”Zeiss Inner Rail Standard” för enkel och säker montering. 

Finns i butik från hösten 2013 till ett rekommenderat cirkapris på 8 090 kr – 13 890 kr. 

Sortiment: 

1-4×24 

1-4×24 ZR 

1.5-6×42 

2.5-10×50 

2.5-10×50 ZR  

4-16×50 

3-12×56 

 

För mer information, kontakta 
Irena Strozyk, Marknadskoordinator på Nikon, tel: 070-995 58 25 eller e-post: 
strozyk@nikon.se 

http://www.nikon.se/
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