
 

K zajištění maximální ochrany před nárazy, 
vlhkostí a prachem je celý dalekohled chráněn 
pogumováním. Promyšlené umístění závitů 
( 3/8” a 1/4” ) umožňuje upevnění 
monokuláru k jakémukoliv stativu. 
Použitím naší exkluzivní sady, 
skládající se z kompaktní trojnožky, 
svorky a monokuláru lze provádět 
pozorování jak umístěním stativu 
s dalekohledem na stole, tak i jeho 
upevněním  k bočnímu sklu auta. 
Trojnožka s nasazenou speciální 
pomůckou pomůže stabilizovat 
zorné pole i při pozorování 
v terénu. K rychlému vyhledání 
objektu pozorování je dalekohled 
vybaven zaměřovací muškou.

Průměr vstupní čočky, mm

Zvětšení, x

Zorné pole, m
(ve vzdálenosti 1000 m)    
Minimální vzdálenost  
pozorování, m

 
Délka, mm

  
Hmotnost, kg

 

 Variable Power Spotting Scope Model # 10018   UPC 744105010020

Model  #10018                               16-32x50             20-50x50 

Tento unikátní pozorovací dalekohled s velkým zvětšením 
spojuje vysokou kvalitu provedení a spolehlivost s 

moderním designem. Pro turistiku, cestovní zájezdy, 
lov a chov zvířat, střelnice, při zabezpečení ochrany 
objektu, pro pátrací a záchranné akce, pro studium 

živé přírody je tento dalekohled nenahraditelný. 
Jednoduchost použití, kompaktnost, neuvěřitelně 

malá váha a zároveň velké zvětšení staví „Yukon“ 
na přední místo ve své třídě. V konstrukci monokuláru 

je použita originální optická soustava se speciálními 
zrcadly, lomícími optickou osu  a umožňujícími značně 
zkrátit jeho délku a zachovat vysokou kvalitu optického 

zobrazení. Přesný pankreatický mechanizmus umožňuje 
plynule měnit zvětšení v rozmezí 20x-50x. Čočky vyráběné 

broušením speciálního optického skla a opatřené 
vícenásobnou antireflexní vrstvou zaručují jasný a 

kontrastní obraz.  Širokoúhlý okulár (WA) modelu 20-50x50
  přináší maximální záběr pozorovateli. 

Zvětšení 
20x - 50x

 Kompaktní
   (délka jen 24 cm)
 Lehký

    (váží jen 0,7 kg )
Vlhkotěsný
Pogumovaný

 Vícenásobná
  antireflexní úprava optiky

  Včetně bezpečnostního pouzdra

50

16-32

45-27 

 7-25

235

0,7

50

20-50

44-21

 
10-50

240

0,7
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Monokulár YUKON-SIBIR

 

K zajištění maximální ochrany před nárazy, 
vlhkostí a prachem je celý dalekohled chráněn 
pogumováním. Promyšlené umístění závitů 
( 3/8” a 1/4” ) umožňuje upevnění 
monokuláru k jakémukoliv stativu. 
Použitím naší exkluzivní sady, 
skládající se z kompaktní trojnožky, 
svorky a monokuláru lze provádět 
pozorování jak umístěním stativu 
s dalekohledem na stole, tak i jeho 
upevněním  k bočnímu sklu auta. 
Trojnožka s nasazenou speciální 
pomůckou pomůže stabilizovat 
zorné pole i při pozorování 
v terénu. K rychlému vyhledání 
objektu pozorování je dalekohled 
vybaven zaměřovací muškou.

Průměr vstupní čočky, mm

Zvětšení, x

Zorné pole, m
(ve vzdálenosti 1000 m)    
Minimální vzdálenost  
pozorování, m

 
Délka, mm

  
Hmotnost, kg

 

Model  #21014                                   20-50x50 

Tento unikátní pozorovací dalekohled s velkým zvětšením 
spojuje vysokou kvalitu provedení a spolehlivost s 

moderním designem. Pro turistiku, cestovní zájezdy, 
lov a chov zvířat, střelnice, při zabezpečení ochrany 
objektu, pro pátrací a záchranné akce, pro studium 

živé přírody je tento dalekohled nenahraditelný. 
Jednoduchost použití, kompaktnost, neuvěřitelně 

malá váha a zároveň velké zvětšení staví „Yukon“ 
na přední místo ve své třídě. V konstrukci monokuláru 

je použita originální optická soustava se speciálními 
zrcadly, lomícími optickou osu  a umožňujícími značně 
zkrátit jeho délku a zachovat vysokou kvalitu optického 

zobrazení. Přesný pankreatický mechanizmus umožňuje 
plynule měnit zvětšení v rozmezí 20x-50x. Čočky vyráběné 

broušením speciálního optického skla a opatřené 
vícenásobnou antireflexní vrstvou zaručují jasný a 

kontrastní obraz.  Širokoúhlý okulár (WA) modelu 20-50x50
  přináší maximální záběr pozorovateli. 

Zvětšení 
20x - 50x

 Kompaktní
   (délka jen 24 cm)
 Lehký

    (váží jen 0,7 kg )
Vlhkotěsný
Pogumovaný

 Vícenásobná
  antireflexní úprava optiky

  Včetně bezpečnostního pouzdra

50

20-50

44-21

 
10-50

240

0,7

www.yukon.cz

Monokulár YUKON


