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SkyTech Mini
Prisgunstige lommekikkerter
SkyTech Mini passer enkelt i lomma slik at du kan 
ha den med deg overalt – den passer til idretts-
arrangementer, ferieturer, natur- og friluftsliv og en 
mengde andre bruksområder.

Serien leveres i to populære størrelser, 8x21 og 
10x25. Den er gummiarmert og har 
senterfokusering for enkel betjening. Optikken er 
fully coated, og den har BK-7 prismer.

Leveres med beltetaske.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

8x21 8x 21mm BK-7 FC 7,6° 2,6mm Nei Senter 90 x 61mm, 195g

10x25 10x 25mm BK-7 FC 5,5° 2,5mm Nei Senter 114 x 70mm, 250g

SkyTech Handy WP
Vanntett lommekikkert
SkyTech Handy WP er en vanntett, kompakt lomme-
kikkert som passer perfekt til tur og friluftsliv, idretts-
arrangementer og andre bruksområder der du 
trenger å ha med kikkerten i alle slags vær. 
Kikkerten har senterfokusering og med twist-up 
okularringer passer den godt også for brillebrukere.

Den er utstyrt med BaK-4 prismer og er multicoated 
for høy lysgjennomgang og bedre kontrast.

Leveres med beltetaske og nakkerem.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

8x25 8x 25mm BaK-4 MC 7,5° 3,1mm Ja Senter 106 x 110mm, 300g



SkyTech Classic
Tradisjonelle kvalitetskikkerter
SkyTech Classic er klassiske prismekikkerter med 
porroprismer. Disse modellene har mange 
egenskaper du vil sette pris på. Kikkertene passer 
godt til både til utsiktsbruk og astronomi.

Alle modellene (med unntak av 7x50 fokusfri) 
leveres med BaK-4 prismer og fully multicoated 
optikk for kontrastrike og lyssterke bilder. Leveres 
med faste forstørrelsene fra 7x til 12x og en 
zoommodell med 9 – 27x forstørrelse. 

Alle modellene er gummierte og leveres med veske, 
nakkerem og linsedeksler.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

7x50 7x 50mm BaK-4 FMC 6,7° 7,1mm Nei Senter 176 x 185mm, 850g

7x50 7x 50mm BK-7 FC 6,7° 7,1mm Nei Fokusfri 176 x 185mm, 750g

8x40 8x 40mm BaK-4 FMC 8,1° 5,0mm Nei Senter 142 x 175mm, 800g

9x60 9x 60mm BaK-4 FMC 6,0° 6,7mm Nei Senter 235 x 190mm, 1200g

10x50 10x 50mm BaK-4 FMC 6,5° 5,0mm Nei Senter 162 x 185mm, 800g

12x60 12x 60mm BaK-4 FMC 5,7° 5,0mm Nei Senter 223 x 190mm, 1200g

9-27x56 9 - 27x zoom 56mm BaK-4 FMC 4,3° @ 9x 6,2 – 2,1mm Nei Senter 203 x 205mm, 1100g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Classic 

SkyTech Lenspen SkyTech L-feste
Renseverktøy for rengjøring av Det praktiske festet som lar
kikkerter, kameraoptikk og andre deg montere kikkerten på
optiske instrumenter. et fotostativ.



SkyTech Compact
Ultrakompakte kikkerter
SkyTech Compact er kompakte og lette kikkerter 
for den som stiller høye krav til optisk kvalitet. 
Optikken har fully multicoating med BaK-4 
prismer, noe som gir god kontrast og lyssterke 
bilder. Synsfeltet er bredt slik at ikke går glipp av 
noen detaljer. I okularene benyttes 
lanthaniumslinser, noe som gir både behagelig 
øyeavstand både med og uten briller.

Modellene passer til de fleste bruksområder der 
lav vekt er avgjørende, som tur og friluftsliv eller 
idrettsarrangementer. Forstørrelsen på begge 
kikkertene i serien er 8x, men 8x30 modellen har 
dobbelt så høy lysstyrke som 21mm modellen.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

8x21 8x 21mm BaK-4 FMC 8,2° 2,6mm Nei Senter 84 x 95mm, 175g

8x30 8x 30mm BaK-4 FMC 7,0° 3,8mm Nei Senter 125 x 112mm, 500g



SkyTech Sport
Robuste, vanntette kikkerter
SkyTech Sport er en serie vanntette kikkerter i tre 
størrelsesklasser. Felles for alle modellene er at de har fully 
multicoated optikk og BaK-4 prismer. De har gummiarmering og 
er vanntette og nitrogenfylte.

Sport 8x25 og 10x25 modellene er naturlige følgesvenner til tur 
og friluftsliv. De er så kompakte at de kan være med overalt, og 
leveres med beltetaske.

Sport 8x42 og 10x42 er gode alternativer til jakt og friluftsliv. Denne størrelsen kikkerter er også godt 
egnet til ornitologi og ikke minst som en kikkert for deg som vil dekke flest mulig bruksområder i 
samme modell.

Sport 7x50 er en typisk båtkikkert som gir god lysstyrke og synsfelt – en perfekt kombinasjon for bruk 
på sjøen.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

7x50 7x 50mm BaK-4 FMC 6,9° 3,1mm Ja Senter 188 x 169mm, 1050g

8x25 8x 25mm BaK-4 FMC 7,1° 4,0mm Ja Senter 111 x 95mm, 350g

8x42 8x 42mm BaK-4 FMC 7,0° 6,2mm Ja Senter 154 x 108mm, 700g

10x25 10x 25mm BaK-4 FMC 6,0° 3,2mm Ja Senter 111 x 95mm, 350g

10x42 10x 42mm BaK-4 FMC 5,0° 5,6mm Ja Senter 154 x 108mm, 700g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sport

SkyTech Lenspen SkyTech L-feste SkyTech Flyterem
Renseverktøy for rengjøring av Det praktiske festet som lar Alternativ rem til kikkerten
kikkerter, kameraoptikk og andre deg montere kikkerten på som gjør at den flyter om
optiske instrumenter. et fotostativ. Den skulle falle i vannet.



SkyTech Classic WP
Vår toppserie i porroprismekikkerter
SkyTech Classic WP er en serie prismekikkerter med asfærisk optikk i objektivene som sikrer skarpe 
bilder helt ut i kanten av synsfeltet. De har naturligvis BaK-4 prismer og fully multicoated optikk for 
maksimal lysgjennomgang og kontrast.

Kikkertene er vanntette og nitrogenfylte og det er lagt vekt på gode ergonomiske løsninger som stort 
senterfokuseringshjul for enkel skarpstilling og lav vekt for komfortabel bruk. Kikkertene er 
gummierte, og har velkonstruerte, mekaniske løsninger som sikrer problemfri bruk år etter år.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

7x50 7x 50mm BaK-4 FMC 6,3° 7,1mm Ja Senter 171 x 184mm, 1000g

8x40 8x 40mm BaK-4 FMC 8,2° 5,0mm Ja Senter 132 x 173mm, 800g

10x50 10x 50mm BaK-4 FMC 6,5° 5,0mm Ja Senter 171 x 184mm, 1000g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Classic WP

SkyTech Lenspen SkyTech L-feste SkyTech Flyterem
Renseverktøy for rengjøring Det praktiske festet som lar Alternativ rem til kikkerten
av kikkerter, kameraoptikk og deg montere kikkerten på som gjør at den flyter om
andre optiske instrumenter. et fotostativ. Den skulle falle i vannet.



SkyTech SeaMaster
Konstruert for båtliv
SkyTech SeaMaster er konstruert for båtliv. 
Denne kikkerten er vanntett og nitrogenfyllt og 
har gummiarmering for å sikre et godt grep.

Optikken er fully multicoated og den er utstyrt 
med BaK-4 prismer for maksimal lysstyrke og 
kontrast. 50Mm objektiver sikrer meget god 
optisk ytelse selv i vanskelige lysforhold som 
skumring og mørke. Den individuelle 
fokuseringen gir optimal fokus og gjør det enkelt 
å stille inn kikkerten slik at den er skarp fra 20m 
til uendelig.

Leveres med deluxe veske og bred nakkerem.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

7x50 7x 50mm BaK-4 FMC 7,2° 7,1mm Ja Senter 192 x 188mm, 1200g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech SeaMaster

SkyTech Lenspen SkyTech L-feste SkyTech Flyterem
Renseverktøy for rengjøring av Det praktiske festet som lar Alternativ rem til kikkerten
kikkerter, kameraoptikk og andre deg montere kikkerten på som gjør at den flyter om
optiske instrumenter. et fotostativ. Den skulle falle i vannet.



SkyTech Titan
Kompakte kikkerter med høy optisk ytelse
SkyTech Titan er en bred serie prismekikkerter i takkantprismedesign som dekker de fleste 
bruksområder. Modellene har apokromatiske objektiver, BaK-4 prismer med phase coating, og 
optikken er naturligvis fully multicoated og har en lysgjennomgang på mer enn 90% for å sikre meget 
god kontrast og lysstyrke.

Ønsker du kompakte lommekikkerter for bruk til tur og friluftsliv, på idrettsarrangementer eller andre 
steder der det er naturlig med en kikkert er modellene 8x25, 8x32 og 10x32 gode modeller for deg.

8x50 og 10x56 er store modeller for den som krever kombinasjonen av meget god ytelse og høy 
lysstyrke i relativt kompakte kikkerter.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

8x25 8x 25mm BaK-4 FMC/PC 7,0° 3,1mm Ja Senter 108 x 118mm, 360g

8x32 8x 32mm BaK-4 FMC/PC 6,5° 4,0mm Ja Senter 108 x 118mm, 360g

8x50 8x 50mm BaK-4 FMC/PC 7,0° 6,2mm Ja Senter 145 x 133mm, 900g

10x32 10x 32mm BaK-4 FMC/PC 5,5° 3,2mm Ja Senter 108 x 118mm, 360g

10x56 10x 56mm BaK-4 FMC/PC 5,7° 5,6mm Ja Senter 163 x 143mm, 990g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Titan

SkyTech Lenspen SkyTech Flyterem
Renseverktøy for rengjøring av Alternativ rem til kikkerten
kikkerter, kameraoptikk og andre som gjør at den flyter om
optiske instrumenter. Den skulle falle i vannet.



SkyTech Titan ED
Topp optikk – lav vekt – god mekanikk

SkyTech Titan ED er en serie prismekikkerter der 
vi benytter nye tekniske og mekaniske løsninger 
for å gi en svært kompakt og ergonomisk 
velutformet kikkert med meget god optikk. 
Kikkertene har apokromatiske objektiver med ED-
glass som sikrer optimal fargekorreksjon. 
Kikkertene har også sølvbelagte BaK-4 prismer og 
fully multicoated optikk med en total 
lysgjennomgang på mer enn 97%. Dette sikrer 
deg lyssterke, sylskarpe og kontrastrike bilder.

Kikkertene er kontruert med åpent-hengsle 
design, som gir lavere vekt og god og stabil optisk 
opplinjering. De er laget med tanke på lav vekt og 
et kompakt ytre. 

Videre har er også diopter-innstillingen plassert som et eget hjul på senterfokuseringen, slik at man 
ikke trenger å ta hånden vekk fra fokuseringshjulet for å stille inn forskjell på øynene.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

8x42 8x 42mm BaK-4 FMC 7,8° 5,3mm Ja Senter 136 x 129mm, 730g

10x42 10x 42mm BaK-4 FMC 6,3° 4,2mm Ja Senter 136 x 129mm, 730g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Titan ED

SkyTech Lenspen SkyTech L-feste SkyTech Flyterem
Renseverktøy for rengjøring av Det praktiske festet som lar Alternativ rem til kikkerten
kikkerter, kameraoptikk og andre deg montere kikkerten på som gjør at den flyter om
optiske instrumenter. et fotostativ. Den skulle falle i vannet.



SkyTech Premium II
Våre beste prismekikkerter
Premium II produseres i Japan etter meget strenge krav. De har BaK-4 prismer med phase coating, 
Flat multicoating på alle linseflater og den nye Easy Clean coatingen som motvirker fett, smuss og 
vann på objektivene og okularene. Kikkertene er gummiarmerte og er naturligvis vanntette og 
nitrogenfylte. Stor senterfokusering gjør betjeningen enkel, de har twist-up okularringer.

8x42 og 10x42 er perfekte modeller for jakt og friluftsliv når du stiller høye krav 
til optisk ytelse. Det nye designet bidrar til å redusere vekten samt gi bedre 
stabilitet.

8x28 og 10x28 modellene er gode modeller for aktiv bruk. 
Kikkertene kombinerer lav vekt og et kompakt ytre 
med bedre lysstyrke enn de fleste lommekikkerter.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

8x28 8x 28mm BaK-4 FMC/PC 6,0° 3,5mm Ja Senter 118x 90mm, 350g

8x42 8x 42mm BaK-4 FMC/PC 6,5° 5,3mm Ja Senter 147 x 109mm, 700g

10x28 10x 28mm BaK-4 FMC/PC 5,0° 2,8mm Ja Senter 118x 90mm, 350g

10x42 10x 42mm BaK-4 FMC/PC 6,0° 4,2mm Ja Senter 147 x 109mm, 700g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Premium II

SkyTech Lenspen SkyTech L-feste SkyTech Flyterem
Renseverktøy for rengjøring av Det praktiske festet som lar Alternativ rem til kikkerten
kikkerter, kameraoptikk og andre deg montere kikkerten på som gjør at den flyter om
optiske instrumenter. et fotostativ. Den skulle falle i vannet.



SkyTech XL
Store kikkerter for landskap og astronomi
SkyTech XL er ekstra store prismekikkerter som 
kombinerer høy forstørrelse og stor lysstyrke. De er 
med andre ord suverene, både til landskapsbruk og 
astronomi. XL-modellene har BaK-4 prismer og fully 
multicoated optikk for optimal lysgjennomgang og 
kontrast, og de er designet med viktige detaljer som 
brillebærerokular.

20x80 og 25x100 kommer med innebygget 
stativadapter som også bidrar til å sikre stabil optisk 
opplinjering. Begge kikkertene anbefales brukt med 
fotostativ.

15x70 er konstruert lettere, og kan derfor holdes på frihånd over kortere perioder. Ønsker du å 
montere den på stativ, leveres et L-feste til denne modellen. 15X70 modellen gir 47% større synsfelt 
enn 20x80 og også bedre lysstyrke enn begge sine storebrødre.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vanntett Fokusering Mål og vekt

15x70 15x 70mm BaK-4 FMC 4,4° 4,7mm Nei Senter 270 x 200mm, 1800g

20x80 20x 80mm BaK-4 FMC 3,2° 4,0mm Nei Senter 325 x 220mm, 2500g

25x100 25x 100mm BaK-4 FMC 2,5° 4,0mm Nei Individuell 445 x 242mm, 4600g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech XL

SkyTech Lenspen SkyTech L-feste SkyTech fotostativer
Renseverktøy for rengjøring av Det praktiske festet som lar Modellene WT-622 og
kikkerter, kameraoptikk og andre deg montere XL 15x70 på FT-6165 er perfekte for 
optiske instrumenter. et fotostativ. SkyTech XL kikkertene.



SkyTech Starter
Rimelige landskapskikkerter 
SkyTech Starter landskapskikkerter kombinerer god ytelse med en hyggelig pris. De er lette og 
kompakte modeller. Optikken er fully coated og den har BK-7 prismer. Begge modellene har 45° 
innsyn.

15-45x60 har fokuseringsmekanismen på okularet, mens 12-60x78 modellen fokuseres med 
objektivet. Begge modeller har feste for fotostativ, og kan også benyttes til foto ved hjelp av et 
universal digiscoping adapter enten for kompaktkamera eller med smarttelefon.

Begge modellene leveres med bordstativ og veske inkludert i prisen.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

15-45x60 15x-45x 60mm BK-7 FC 2,4°-1,2° 4mm – 1,3mm 750g

12-60x78 12-60x 78mm BK-7 FC 6,5mm – 1,3mm g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Starter

SkyTech Lenspen SkyTech Digiscoping Adapter SkyTech fotostativer
Renseverktøy for rengjøring av SkyTech leverer et utvalg adaptre Modellene WT-660A og
kikkerter, kameraoptikk og | for tilkobling av kompakte digital- WT-622 er perfekte for 
andre optiske instrumenter. kameraer og smarttelefoner. SkyTech Starter 

landskapskikkerter.



SkyTech CubeScope
Landskapskikkert i spennende design
SkyTech CubeScope kombinerer et spennende design 
med god optisk ytelse. Denne lette og kompakte kikkerten 
har fully multicoated optikk og BaK-4 prismer sikrer god 
lysgjennomgang. 45° innsyn og roterbar kikkertkropp gjør 
den til et fleksibelt instrument.

Den har trinnløs zoom fra 20-60x og 62mm 
objektivdiameter for god lysstyrke til observasjoner på 
dagtid og tidlig kveld. Kikkerten har presis 
fokuseringsmekanisme og feste for fotostativ. Den kan 
også benyttes til foto ved hjelp av et universal digiscoping 
adapter enten for kompaktkamera eller med smarttelefon.

Bordstativ og veske inkludert.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

20-60x62 20x-60x 62mm BaK-4 FMC 1,6°-1,0° 3,1mm – 1,0mm 750g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech CubeScope

SkyTech Lenspen SkyTech Digiscoping Adapter SkyTech fotostativer
Renseverktøy for rengjøring av SkyTech leverer et utvalg adaptre Modellene WT-660A og
kikkerter, kameraoptikk og | for tilkobling av kompakte digital- WT-622 er perfekte for 
andre optiske instrumenter. kameraer og smarttelefoner. SkyTech CubeScope 

landskapskikkerter.



SkyTech Sport
Vanntette landskapskikkerter 
SkyTech Sport serien kombinerer mange 
egenskaper du vil sette pris på. Disse vanntette og 
gummiarmerte landskapskikkertene har et 
kompakt ytre og lav vekt som gjør dem perfekte 
for den som vil ha den med overalt.

Optikken er meget god, med fully multicoating på 
alle linseflater og BaK-4 prismer for ekstra høy 
lysgjennomgang. Dette sikrer god kontrast og 
skarpe bilder selv under vanskelige lysforhold.

Zoomokularet gir trinnløs forstørrelse, 15-45x på 
60mm modellen og 20-60x på 70mm modellen. 
Kikkertene leveres med veske og har feste for 
fotostativ.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

15-45x60 15x-45x 60mm BaK-4 FMC 2,5° - 1,2° 4mm – 1,3mm 990g

20-60x70 20x-60x 70mm BaK-4 FMC 1,9° - 0,9° 3,5mm – 1,2mm 1310g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sport

SkyTech Lenspen SkyTech kameraadapter SkyTech fotostativer
Renseverktøy for rengjøring av SkyTech leverer et utvalg adaptre Modellene WT-660A og
kikkerter, kameraoptikk og | for tilkobling av kompakte digital- WT-622 er perfekte for 
andre optiske instrumenter. kameraer og smarttelefoner. Til SkyTech Sport 

Sport serien leveres også adaptre landskapskikkerter.
for speilreflekskamera.



SkyTech Spotter II
Robust, vanntett landskapskikkert
SkyTech Spotter II har høy optisk 
kvalitet med fully multicoated optikk 
og BaK-4 prismer, noe som gir meget 
god lysgjennomgang og kontrast. 
Stor, 80mm objektivdiameter gir god 
ytelse også i skumring og under 
dårlige lysforhold. 

Med Zoomokularet får du 20-60x forstørrelse 
trinnløst, og det er konstruert med tanke på at 
brillebrukere skal få fullt utbytte av synsfeltet.

Kroppen er konstruert i aluminium og er vanntett og nitrogenfyllt. 
Tuben er roterbar og har uttrekkbar doggkappe for beskyttelse mot sidelys 
og reflekser.

Modellen leveres med veske som kan sitte på under bruk, og den har integrert feste for fotostativ.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

20-60x80 20x-60x 80mm BaK-4 FMC 2,0° - 1,2° 4,0mm – 1,3mm 1310g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Spotter II

SkyTech Lenspen SkyTech kameraadapter SkyTech fotostativer
Renseverktøy for rengjøring av SkyTech leverer et utvalg adaptre Modellene WT-622 og
kikkerter, kameraoptikk og | for tilkobling av kompakte digital- WT-6165 er perfekte for 
andre optiske instrumenter. kameraer og smarttelefoner. Til SkyTech Spotter II 

Spotter II serien leveres også landskapskikkerter.
adaptre for speilreflekskamera.



SkyTech Premium ED
Vår beste landskapskikkert med ED objektiv
SkyTech Premium ED er våre beste landskapskikkerter med svært god optikk.

Det apokromatiske objektivet har et element i ED-glass (Extra low Dispersion glass) som effektivt 
hindrer fargefeil. Kikkerten har også BaK-4 prismer og fully multicoating på alle linseflater. Dette 
sikrer skarphet i særklasse med meget god lysgjennomgang og kontrast.

Zoomokularet gir trinnløs forstørrelse fra 20x til 60x og et stort synsfelt. Det er konstruert for 
behagelig innsyn også for brillebrukere.

Kikkerten er vanntett og nitrogenfyllt med gummiert kropp. Den har en presis, lettbetjent fokusering 
og kommer med feste for fotostativ.

Modell Forstørrelse Objektiv Prismer Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

20-60x80 20x-60x 80mm BaK-4 FMC 1,8° - 1,0° 4,0mm – 1,3mm 1750g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Spotter II

SkyTech Lenspen SkyTech kameraadapter SkyTech fotostativer
Renseverktøy for rengjøring av SkyTech leverer et utvalg adaptre Modellene WT-622 og
kikkerter, kameraoptikk og | for tilkobling av kompakte digital- WT-6165 er perfekte for 
andre optiske instrumenter. kameraer og smarttelefoner. Til SkyTech Spotter II 

Spotter II serien leveres også landskapskikkerter.
adaptre for speilreflekskamera.



SkyTech Multi
Flerbrukteleskop for deg med mange interesser
SkyTech Multi er en serie flerbruksteleskop som 
passer både til landskapsbruk, astronomi og 
fotografering. De leveres som komplette pakker 
med kraftig stativ og AZ-3 montering. 
Monteringen har integrerte finjusteringer i begge 
akser.

Teleskopene har fully multicoating for høy 
lysgjennomgang og kontrastrike bilder. Store 
objektivdiametre gir dem god ytelse selv i dårlige 
lysforhold. Okularene som følger med gir 20x og 
50x forstørrelse og det er også inkludert et 45° 
vendeprisme for behagelig innsyn og 
rødpunktsøker som gjør det enkelt å finne 
objekter på stjernehimmelen.

Modell Forstørrelse Objektiv Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

Multi R70M AZ3 20x/50x 70mm FMC 1,6° / 0,8° 3,5mm / 1,4mm 7kg

Multi R102S AZ3 20x/50x 102mm FMC 1,6° / 0,8° 5,1mm / 2,0mm 10kg

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Multi
SkyTech leverer en mengde utstyr til Multi serien, enten du vil ha flere 
forstørrelser (okularer) eller tilkobling til ulike kameratyper – her kan 
alt fra smarttelefoner via kompaktkameraer til speilreflekskameraer 
kobles på.



SkyTech Sagitta
Optisk og mekanisk mesterverk
SkyTech Sagitta er et optisk og mekanisk mesterverk. Denne 80mm semiapokromatiske refraktoren 
gir meget skarpe og kontrastrike bilder og har minimale fargefeil. Optikken er fully multicoated, og 
teleskopet kommer med utskiftbart utstyr i standard 1¼" og 2" størrelser. Dette gir tilgang på et meget 
stort utvalg av forstørrelser, filtre og fotografisk utstyr som tilleggsutstyr.

De to okularene som følger med gir 27x og 53x forstørrelse. Kikkerten leveres også med 45° 
vendeprisme XP. Tuben er laget i anodisert aluminium med uttrekkbar doggkappe for skjerming mot 
strølys. Den har en silkemyk to-trinns 2" Crayford fokusering som kan roteres 360°. Feste for 
fotostativ er inkludert, og den leveres i aluminiumskoffert.

Modell Forstørrelse Objektiv Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

Sagitta R80S 27x/53x 80mm FMC 2,0° / 1,0° 3,0mm / 1,5mm 2,4kg

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sagitta
SkyTech leverer en mengde utstyr til Sagitta R80S, enten du vil ha 
flere forstørrelser (okularer) eller tilkobling til ulike kameratyper – her 
kan alt fra smarttelefoner via kompaktkameraer til 
speilreflekskameraer kobles på.



SkyTech Sagitta Limited Edition
Utsøkt optikk og mekanikk i et svært begrenset antall
SkyTech Sagitta Limited Edition er kun laget i svært få eksemplarer. Denne 66mm apokromatiske 
refraktoren med ED glass i objektivet gir meget skarpe og kontrastrike bilder fritt for fargefeil. 
Optikken er fully multicoated, og teleskopet kommer med utskiftbart utstyr i standard 1¼" og 2" 
størrelser. Dette gir tilgang på et meget stort utvalg av forstørrelser, filtre og fotografisk utstyr som 
tilleggsutstyr.

Teleskopet leveres med et Sagitta 55 okular med 32x forstørrelse. Kikkerten leveres også med 45° 
vendeprisme XP. Tuben er laget i anodisert aluminium med uttrekkbar doggkappe for skjerming mot 
strølys. Den har en silkemyk to-trinns 2" Crayford fokusering som kan roteres 360°. Feste for 
fotostativ er inkludert, og den leveres i aluminiumskoffert.

Modell Forstørrelse Objektiv Coating Synsfelt Utgangspupill Vekt

Sagitta R66S 32x 66mm ED APO FMC 1,7° 2,1mm 1,95kg

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sagitta Limited Edition
SkyTech leverer en mengde utstyr til Sagitta R66S, enten du vil ha 
flere forstørrelser (okularer) eller tilkobling til ulike kameratyper – her 
kan alt fra smarttelefoner via kompaktkameraer til 
speilreflekskameraer kobles på.
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