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Kun voima ja kauneus  
yhdistyvät luonnossa,  
tuloksena on jotain  
aivan ainutlaatuista. 
Tämä on innoittanut 
SWAROVSKI OPTIKia 
luomaan huipputuot-
teen: Z8i.
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8-KERTAINEN ZOOMI – VOITTAMATON KOKONAISUUS.
Z8i-kiikaritähtäimen vertaansa vailla oleva 8-kertainen zoomi 
ja optiikka vievät suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. Sen 
optimaalinen yksityiskohtien erottelukyky perustuu korkeaan 
suurennuskertoimeen, tinkimättömään kuvan tarkkuuteen 
koko näkökentässä ja erinomaiseen katselumukavuuteen, joka 
helpottaa nopeaa kohteen paikannusta. 

TÄYDELLINEN MUOTOILU.
Ohut 30 mm:n runkoputki sopii erittäin hyvin mihin tahansa 
metsästysaseeseen. Sen käsittely sujuu nopeasti ja luotettavasti 
täydellisen ergonomisen valaistusyksikön ja suurten 
käyttötoimintojen ansiosta. 

ERITTÄIN MONIPUOLINEN.
Joustava ja helposti kiinnitettävä ballistiikkatorni, kytkettävä 
ristikko ja tehokas 8-kertainen zoomi tekevät Z8i-perheestä 
hyvin monikäyttöisen. Kiikaritähtäintä voidaan käyttää 
kaikissa metsästystilanteissa.
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HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKY, 
TÄYDELLINEN 
MUOTOILU. 
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LÄHELLE
MAALIA

Z8i:n tehokas 8-kertainen zoomi tarkoittaa muutakin 
kuin monipuolisuutta. Se edustaa henkilökohtaisista 

metsästyskokemuksista saatua ammattitaitoa  
ja innovaatioita, joita metsästäjät arvostavat.  

Tavoitteenamme on jatkuva kehitys.

Olet ollut jo pitkään valmiina paikallasi tarkkailemassa 
ympäristöä. Aluskasvillisuudesta kantautuva voimakas 
rasahdus rikkoo aamun hiljaisuuden. Villisikalauma 
on tulossa sinua kohti. Odotat yhden hengenvedon 
verran. Tähtäät tarkasti kohteeseen. Osuma. Suonissa 
virtaa adrenaliini, vaikka rauha on jo palannut metsään. 
Tilanne ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pieni peura tulee 
yllättäen esiin sivulta. Mikä ainutlaatuinen tilaisuus. 
Nämä tilanteet on kuin tehty SWAROVSKI OPTIKin  
Z8i-kiikaritähtäimelle jossa yhdistyvät laaja näkökenttä  
ja veitsenterävät yksityiskohdat. 

Tämä kehittynyt kiikaritähtäin todistaa, että innovatiivisimmat 
tuotteet saavat alkunsa sieltä, missä niitä käytetään: kentältä. 

Monet SWAROVSKI OPTIKin työntekijät ovat innokkaita 
metsästäjiä, ja Z8i:n käyttäjät huomaavat tämän välittö-
mästi. Esimerkiksi 8-kertainen zoomi on yhdistetty erittäin 
ohueen 30 mm:n runkoputkeen, jotta se voidaan kiinnittää 
helposti aseeseen kuin aseeseen. Kehittynyt optinen järjes-
telmä tarjoaa lisäksi nopeamman kohteen paikannuksen. 
Muun muassa näistä syistä Z8i on ennennäkemättömän 
suorituskykyinen kiikaritähtäin.
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KAHDEKSAN 
NOSTAA SINUT 
SEURAAVALLE TASOLLE
Miten on mahdollista toteuttaa SWAROVSKI OPTIKin laatuvaatimusten  
mukainen 8-kertainen zoomi ohueen kiikaritähtäimeen ja optiseen järjestelmään?  
Tarvitaan kärsivällisyyttä, asiantuntemusta ja visio.

TODELLINEN 8-KERTAINEN ZOOMI. Erinomainen näkökenttä ja tarkemmat 
yksityiskohdat. 8-kertaisella zoomilla varmistetaan tarvittava varustus 
kaikkiin metsästystilanteisiin. Tämä kauko-optiikan mestariteos on 
vuosien kehitystyön tulosta. Tämän ansiosta 8-kertainen zoomi oli 
mahdollista toteuttaa ohueen runkoputkeen, jonka muoto ja paino 
sopivat mihin tahansa metsästysaseeseen. 

TINKIMÄTÖNTÄ TERÄVYYTTÄ. SWAROVSKI OPTIK on nostanut Z8i:n opti-
sen järjestelmän aivan uudelle tasolle. Erittäin mukava ja nopea 
kohteen paikannus sopii erityisesti tilanteisiin, joissa ei ole aikaa 
hukattavana. Z8i tarjoaa myös tinkimättömän kuvan terävyyden  
pienimmästä suurimpaan suurennukseen. 
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8-kertaisessa zoomissa 
yhdistyvät laaja näkökenttä 
ja tarkat yksityiskohdat.





Vuorelle kiipeäminen tuo aina mukanaan uudet haasteet. 
Polku kulkee vuoristometsän läpi ja jatkuu epätasaisten 
kivimuodostelmien yli. Ylhäällä jokainen askel on tärkeä, 
ja aurinko lämmittää vain vähän. Palkkiona urakasta on 
aito metsästyskokemus.

SWAROVSKI OPTIK uskoo vahvasti, että hyvä muotoilu 
ei ole tavoite itsessään, vaan sen on tarjottava aitoa lisä-
arvoa. Z8i:n erinomainen ergonominen muotoilu on yksi 

selvä merkki tästä vaatimuksesta. Ohut valaistusyksikkö 
antaa paremman yleiskuvan, ja ylhäältä käytettävien 
suurten säätöpainikkeiden ansiosta käyttö on nopeaa 
ja mukavaa.

SWAROVSKI OPTIKin innovatiivinen muotoilu, mukaan 
lukien jokaiseen metsästysaseeseen sopiva ohut 30 mm:n 
runkoputki, todistaa, kuinka tyylikäs uraauurtava kiikari-
tähtäin voi olla.

MUOTOILULLA 
 ÄÄRIMMÄISEEN 

SUORITUSKYKYYN
Z8i todistaa, että tehokkaan kiikaritähtäimen muotoilu  

ja ergonomia voivat myös olla vertaansa vailla. Tyylikäs 30 mm:n 
runkoputki ja valaistusyksikkö parantavat kiikaritähtäimen  

ulkoasun lisäksi käsittelynopeutta. 
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MUODON JA 
TOIMIVUUDEN 
YHDISTELMÄ
Vähäisiltä vaikuttavat yksityiskohdat ratkaisevat. Esimerkkinä on Z8i:n ohut  
valaistusyksikkö, joka helpottaa kiikaritähtäimen käyttöä, tai parallaksinkorjaus,  
jota on vaivaton säätää myös ampuma-asennossa.

KOHDE KUVASSA
Kiikaritähtäimet säädetään yleensä 
parallaksittomiksi 100 metriin asti. 
Tällä etäisyydellä tarkkailtava kohde 
ja ristikko ovat täsmälleen samalla 
tasolla. Z8i:n parallaksitornilla 
voidaan määrittää parallaksiton 
kuva, jonka säätö on nopeaa myös 
ampuma-asennossa. 100 metrin 
merkin kohdalla olevalla salvalla 
parallaksitornin voi asettaa helposti  
ja luotettavasti jopa hämärässä.

TYYLIKÄSTÄ METSÄSTYSTÄ
Selkeät linjat, ohut 30 mm:n 

runkoputki ja kompakti muotoilu 
luovat Z8i:lle ainutlaatuisen 

tyylikkään ulkomuodon, joka  
sopii saumattomasti mihin  

tahansa metsästysaseeseen.
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VALMIS PÄIVIN JA ÖIN
Ohut ristikon valaistus sopii 
täydellisesti kiikaritähtäimen 
yleisilmeeseen. Sen 
säätöpainikkeita voidaan 
käyttää yläpuolelta, mikä 
lisää käyttömukavuutta. 
Laitteen päivä- ja yötila 
on muistitoiminto, joka 
käytössä ollessaan palauttaa 
automaattisesti viimeisen 
valitun kirkkaustason ja tarjoaa 
64 tasoa kirkkaudensäätöön. 
Automaattisesti kytkeytyvä 
kallistusanturilla varustettu 
SWAROLIGHT-ajastin tunnistaa, 
onko Z8i ampuma-asennossa. 
Tämä säästää paristoa ja 
pidentää käyttöikää.
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KYTKETTÄVÄ RISTIKKO. SWAROVSKI OPTIK on kehittänyt uuden 
FLEXCHANGE 4A-IF -ristikon erityisesti ajometsästystä varten. Valaistu 
rengas voidaan kytkeä käyttöön ja pois käytöstä painikkeen painalluksella.

MITÄ ETUJA SAAVUTETAAN? Kaikenlaiset metsästyshaasteet voidaan 
kohdata entistä joustavammin mukauttamalla ristikko metsästysti-
lanteen mukaan.

FLEXCHANGE 
ENSIMMÄINEN  
KYTKETTÄVÄ RISTIKKO
SWAROVSKI OPTIK yhdistää  
4A-I-ristikon CD-I-ristikkoon painikkeen  
painalluksella. Näin ristikko voidaan  
mukauttaa erilaisiin metsästystilanteisiin.
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STANDARDI

AKTIVOITU

4A-IF
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FLEX-BALLISTIIKKATORNI. Erikseen määritettävällä flex-ballistiikkatornilla 
(BTF) kohde pysyy tähtäimessä halutuilla etäisyyksillä. Luodin putoamaa 
voidaan kompensoida käyttämällä sitä ylätornina. Sivutornina käytettäessä 
se soveltuu parhaiten sivusäätöön tai ennakon määrittämiseen. Joustava 
torni voidaan asentaa ilman työkaluja ja yhdistää kaikkiin saatavilla oleviin 
ristikoihin. Lukitusmekanismi estää tornin tahattoman kääntämisen.

MITÄ ETUJA SAAVUTETAAN? BTF voidaan asentaa ylä- tai sivutornina mihin 
tahansa Z8i-malliin. Käyttäjä voi päättää, mikä yhdistelmä on paras 
kuhunkin metsästystilanteeseen.

YKSI TORNI  
JOKA TILANTEESEEN
Flex-ballistiikkatorni soveltuu kaikenlaisiin tilanteisiin. Sitä voidaan käyttää ylä- tai  
sivutornina, ja se on yhdistettävissä kaikkiin saatavilla oleviin ristikoihin.
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Monipuolinen käyttö:  
flex-ballistiikkatorni (BTF) kolmena versiona

Yksilöllinen erikoislisävaruste:  
henkilökohtainen ballistiikkarengas (PBR)

TÄYSIN YKSILÖLLINEN: henkilökohtainen  
ballistiikkarengas (PBR) näyttää juuri sinulle tärkeät 
metsästysetäisyydet. Tämä BTF-erikoisvaruste 
kaiverretaan SWAROVSKI OPTIK -ballistiikkaohjelmaan 
annettujen henkilökohtaisten tietojen perusteella  
valitun patruunan mukaan.

MYÖS SIVUTORNINA.
Erikoisrenkaalla BTF:ää voidaan käyttää myös 
sivutornina, jolloin se soveltuu sivusäätöön  
tai ennakon määrittämiseen.

ERILLISET NOLLA-ALUEEN ETÄISYYDET.
BTF voidaan koota neljällä kapealla renkaalla  
(tuotteen mukana toimitetaan yhteensä  
kuusi rengasta) ballistiikkaohjelman avulla.  
Näin voidaan määrittää neljän muun  
halutun etäisyyden merkinnät.

HELPPO LUKEA.
Ylätornin esikaiverretussa ja asteikolla varustetussa 
renkaassa on yhteensä 70 napsausta koko 
säätöalueella, mikä on ihanteellista lentoratataulukkoja 
käytettäessä. Helposti luettavat merkinnät  
takaavat yksinkertaisen käytön.



2 4 Z 8 i



2 5Z 8 i



2 6 Z 8 i2 6 Z 8 i

MALLIT
Kukin neljästä Z8i-mallista tarjoaa kaikki 

mahdolliset vaihtoehdot. Myös henkilökohtaiset 
metsästysprioriteetit voidaan määrittää. 
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Z8i 1-8x24
AINA  

LIIKKEELLÄ
Tehokas asiantuntijoiden kiikaritähtäin  

ajometsästyksen haasteisiin.

Z8i 1-8x24 
HUIPPUOMINAISUUDET 

ERINOMAINEN NÄKÖKENTTÄ 
Oikean päätöksen tekeminen  

nopeasti muuttuvissa tilanteissa  
edellyttää yleiskuvan säilyttämistä.

NOPEA KOHTEEN PAIKANNUS 
Kehittynyt optinen järjestelmä takaa  

erinomaisen katselumukavuuden ja nopean 
kohteen paikannuksen. Kytkettävä 4A-IF-ristikko 
FLEXCHANGE on huomattavan monikäyttöinen.





3 1Z 8 i

Z8i 1,7-13,3x42 P
METSÄSTYKSEN  

MONET PUOLET
Monipuolinen kiikaritähtäin on omiaan  

ajo- ja hiivintämetsästyksessä.

Z8i 1,7-13,3x42 P 
HUIPPUOMINAISUUDET 

MAHTAVAA MONIKÄYTTÖISYYTTÄ
Kiikaritähtäimen huomattava näkökenttä 

antaa ajometsästykseen tarvittavan yleiskuvan. 
Z8i 1,7-13,3x42 P on samalla niin tehokas 

ja kevyt, että sitä on miellyttävä käyttää myös 
metsästyksessä vuoristossa.

MONIPUOLISUUTTA METSÄSTYKSESSÄ
Kytkettävä 4A-IF-ristikko FLEXCHANGE 

mahdollistaa ristikon mukauttamisen 
metsästettävän riistan mukaan.
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Z8i 2-16x50 P
TILANTEESEEN KUIN 

TILANTEESEEN
Kehittynyt monikäyttöinen kiikaritähtäin  

sopii hiivintä-, väijyntä- ja ajometsästykseen.

Z8i 2-16x50 P 
HUIPPUOMINAISUUDET

TODELLA MONIPUOLINEN 
Laaja näkökenttä ajometsästykseen ja kaikki  

pitkän matkan ammuntaan tarvittavat yksityiskohdat:  
Z8i 2-16x50 P suoriutuu molemmista.

TERÄVÄ OPTIIKKA
Erinomainen optiikka takaa, että tärkeät 
yksityiskohdat näkyvät myös hämärässä  

ja heikoissa valaistusolosuhteissa.
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Z8i 2,3-18x56 P
KAIKKI VÄIJYNTÄ-
METSÄSTYKSEEN 

TARVITTAVA JA  
PALJON MUUTA

Kirkkaalla optiikalla varustettu kiikaritähtäin  
näyttää kaikki tarvittavat yksityiskohdat  

hämärässä tapahtuvaan väijyntämetsästykseen.

Z8i 2,3-18x56 P 
HUIPPUOMINAISUUDET

HYVÄ KIRKKAUS VÄHÄISESSÄ VALOSSA
Erinomainen optiikka tuottaa  

veitsenterävän kuvan jopa heikoissa 
valaistusolosuhteissa ja hämärässä.

ENIMMÄISSUURENNUS
Z8i 2,3-18x56 P -kiikaritähtäimen  

korkea suurennuskerroin tuo kohteen lähelle. 
Tarkka ammunta pitkilläkin etäisyyksillä on 

mahdollista täsmällisten yksityiskohtien ansiosta. 
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VIELÄKIN  
LÄHEM-

MÄKSI 
Z8i:TÄ.
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SWAROVSKI OPTIKIN vastemittaohjelma määrittää ristikon  
tarkat vastemitat. Suurennuskerroin ja etäisyys otetaan huomioon  
laskennassa. Vastemitat esitetään brittiläisen järjestelmän ja  
metrijärjestelmän yksiköissä sekä kulmaminuutteina ja piiruina.  
Vastemittaohjelma on saatavana myös älypuhelimiin ja  
taulutietokoneisiin (Android ja iOS).

SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM

RATKAISEVA
OSUMISEN KANNALTA

SWAROVSKI OPTIK
VASTEMITTAOHJELMA

SWAROVSKI OPTIK
BALLISTIIKKAOHJELMA
SWAROVSKI OPTIKIN ballistiikkaohjelma on kätevä työkalu  
laskettaessa omaa luodin lentorataa. Tämän ilmaisen ohjelmiston 
käyttöliittymä on selkeä, ja ohjelmisto laskee tarkat tiedot pitkän  
matkan ristikolle, ballistiikkatornille tai ylätornin yksilöllisesti  
kaiverretulle renkaalle. Ballistiikkaohjelma on saatavana myös 
älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin (Android ja iOS).

BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK
ENNAKON MÄÄRITTÄMISEN 
SOVELLUS

Voit valmistautua ajometsästykseen entistä paremmin. Uudella  
ennakon määrittämisen sovelluksella voit arvioida paremmin  
nopeasti liikkuvien kohteiden vaatimat ennakkoetäisyydet, jotka  
usein aliarvioidaan. Sovelluksen voi ladata App Store- ja Google Play 
-kaupoista älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin (Android ja iOS).

LEADDISTANCE.SWAROVSKIOPTIK.COM
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SWAROVSKI OPTIK -asennuskisko

kiikaritähtäinsuoja puhdistuspakkaus

okulaarin linssisuoja ja  
magneettinen salpa  

objektiivin linssisuoja ja 
magneettinen salpa 

SLP-O SLP-E

SR

SG CS

ERIKOISVALMISTEISET
LISÄVARUSTEET

TL 
säätövipu suurennuksen  
nopeaan säätöön

PBRBTF 
henkilökohtainen ballistiikkarengasflex-ballistiikkatorn
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Z8i 
1-8x24

Z8i 
1,7-13,3x42 P

Z8i 
2-16x50 P

Z8i 
2,3-18x56 P

Suurennus 1-8 1,7-13,3 2-16 2,3-18

Objektiivin tehollinen Ø (mm) 8,2-24 13,6-42 16,3-50 18,4-56

Lähtöpupillin Ø (mm) 8,1-3 8,1-3,1 8,1-3,1 8,1-3,1

Silmäväli (mm) 95 95 95 95

Näkökenttä (m/100 m) 42,5-5,3 25,2-3,1 21-2,6 18,6-2,3

Näkökenttä (astetta) 24-3 14,4-1,8 12-1,5 10,6-1,3

Näennäinen näkökenttä (astetta) 24 24 24 24

Diopterin säätö (dpt) –3...+2 –3...+2 –3...+2 –3...+2

Valonläpäisykyky (%) 93 93 93 93

Hämäräkerroin perustuen ISO 14132-1 2,9-13,9 4,8-23,6 5,7-28,3 6,5-31,8

Osumapisteen korjaus/napsaus (mm/100 m) 10 10 10 10

Maksimisäätöalue korkeus- ja sivusuunnassa 
(m/100 m) 2/2 1,5/1,5 1,5/1,5 1,8/1

Parallaksinkorjaus (m) – 50-∞ 50-∞ 50-∞

Objektiivin suodinkierteet M 27x0,75 M 44x0,75 M 52x0,75 M 58x0,75

Pituus, noin (mm) 301 336 356 364

Paino (g)

SR valaistut 535 635 690 740

L valaistut 515 620 675 725

Runkoputken halkaisija (mm) 30 30 30 30

Ristikot valaistut 4A-I, 4A-IF, LD-I, BRT-I 4A-I, 4A-IF, 4A-300-I 4A-I, 4A-300-I, BRX-I, 4W-I 4A-I, 4A-300-I, BRX-I, 4W-I

Valaistusyksikkö

Kirkkaustasot Yö: 1–32 / Päivä: 33–64

Käyttöaika, noin (h) Yöalue keskikirkkaudessa: 1 400; Päiväalue keskikirkkaudessa: 180

Käyttölämpötila: –20 °C / +55 °C · Säilytyslämpötila: –30 °C / +70 °C · Vedenpitävyys: 4 metrin syvyyteen (jalokaasutäyte)

TEKNISET 
TIEDOT

L = kevytmetalli, kiinnitys renkailla, SR = kevytmetalli, jossa SWAROVSKI OPTIK -kisko, P = parallaksitorni

SWAROVSKI OPTIK pidättää oikeuden suunnittelun ja toimituksen muuttamiseen. SWAROVSKI OPTIK ei hyväksy mitään vastuuta painovirheistä.
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Z8i
RISTIKOT

Ristikon säätöalue päivittyy jatkuvasti. Tuoreimmat tiedot saa osoitteesta: 
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

4W-I

4A-300-I

4A-I

4A-IF

BRX-I

LD-I

BRT-I
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Lisätietoja saa osoitteesta:

FI 03/2016 SWAROVSKI OPTIK pidättää oikeuden suunnittelun 
ja toimituksen muuttamiseen. SWAROVSKI OPTIK ei 

hyväksy mitään vastuuta painovirheistä. Kaikkien kuvien 
tekijänoikeudet kuuluvat SWAROVSKI OPTIKILLE.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

TUOTTEISTAMME SAAT TIETOA ASIANTUNTEVISTA JÄLLEENMYYNTILIIKKEISTÄ  
JA VERKKOSIVUSTOLTA WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM


