
 
 
 
PRESSEMEDDELELSE 
 
SWAROVSKI OPTIK KG 
Absam, 22. januar 2019 

 

   1/3 
 

 

Kompromisløs præcision til jagt over lange afstande: 

Swarovski Optik præsenterer den nye metriske version af X5i-riffelsigtet 

 

Uanset om det foregår på de vidtstrakte stepper eller højt oppe i bjergene – udfordrende jagt over 

lange afstande kræver udstyr, der ikke går på kompromis med hverken præcision, optisk 

perfektion eller robusthed. X5i har allerede bevist sit værd som den ideelle ledsager under 

sådanne betingelser. Fra og med d. 1. april 2019 kan to af disse riffelsigter med lang rækkevidde 

(X5i 3,5-18x50 og X5i 5-25x56) også fås i metriske versioner (MRAD). Det betyder, at de nu er 

fuldkomment tilpasset vore europæiske kunders behov. 

 

Systematisk præcision 

Jagt over lange afstande presser både jægere og udstyr til det yderste. X5i er forsynet med alle 

essentielle produktegenskaber og kombinerer finmekanisk træfpunktskorrigering med intuitiv 

betjening. Det patenterede fjederfastgøringssystem giver riffelsigtet et enormt justeringsinterval 

på op til 3,4 meter. Mærkbare klik og en rotationsindikator på toptårnet, der er let at få øje på, 

hjælper den passionerede skytte med at håndtere skydevåbnet på sikker vis. Ved hjælp af 

funktionen SUBZERO kan du gå under sigteafstanden, så du også kan affyre nøjagtige skud på kort 

hold. 

 

Optisk perfektion  

Selv under ringe lysforhold garanterer X5i fra SWAROVSKI OPTIK den størst mulige optiske ydelse 

på tværs af hele forstørrelsesområdet. Det store synsfelt giver en hurtig indfangning af målet. Du 

kan spotte hver eneste lille detalje takket være den fremragende billedkvalitet og trådkorset med 

høj kontrast.  
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Personlig tilpasning  

Som et finmekanisk jagtriffelsigte har X5i et trådkors i det andet brændplan. Jægere kan vælge 

mellem ti forskellige illumineringsniveauer for at sikre, at det er perfekt tilpasset de givne 

betingelser. Ekstremcappet (PXC) er valgfrit ekstraudstyr, der giver dig mulighed for at aflæse 

samtlige ballistiske data direkte fra tårnet, og som er tilpasset dit specifikke skydevåben og 

ammunition. Det betyder, at ikke to X5i-sigter er ens, eftersom det tilpasses den enkelte brugers 

specifikke behov.  

 

Find yderligere information om MRAD-versionen af X5i på: https://www.swarovskioptik.com/hunting/rifle-

scopes-c2005 

 

Billedmateriale til pressemeddelelse:  

Billedmateriale i høj opløsning kan downloades på 

https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=KTLVraDmnHiP 

 

 

Verden tilhører dem, der kan se skønheden. 

Oplev øjeblikket! 

SEE THE UNSEEN. 

SWAROVSKIOPTIK.COM 
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SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK, med hovedsæde i Absam, Tyrol, er en del af Swarovski-koncernen. Den østrigske virksomhed, der blev stiftet i 

1949, specialiserer sig i udvikling og fremstilling af optiske instrumenter med lang rækkevidde, der yder den største præcision på 

markedssegmentet for førsteklasses produkter. Kikkerterne, teleskoperne, riffelsigterne og de optroniske apparater er krævende 

brugeres foretrukne valg. Virksomhedens succes er baseret på den innovative styrke, produkternes kvalitet og iboende værdi samt 

deres funktionelle og æstetiske design. Påskønnelse af naturen er en væsentlig del af virksomhedens filosofi og afspejles smukt i 

dens miljøvenlige produktion og langsigtede engagement i udvalgte naturbevaringsprojekter. Omsætningen var på 146,3 millioner 

euro i 2017 (2016: 140 millioner euro), og eksportandelen var 91 %. Virksomheden har omkring 950 ansatte. 

 

 

Information og kontaktoplysninger 
Kathrin Puelacher 

PR-direktør og intern kommunikation 

Daniel-Swarovski-Strasse 70 

6067 Absam, Østrig 

Tlf.  +43 (0) 5223 / 511 6367 

Mobiltelefon:  +43 (0) 664 / 625 58 68 

kathrin.puelacher@swarovskioptik.com 

SWAROVSKIOPTIK.COM 

 

 


