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ÖVERSIKT

UNIKA FUNKTIONER

Vare sig du jagar hjort, älg eller björn ger detta fullängdssikte

•

Idealiskt för studsare för storviltjakt och tävlingsvapen oavsett

•

2-ringsmontage passar nästan alla 30 mm system med

•
•
•

ACET-teknik ger 50 000 timmar av användning på ett batteri

oöverträffad prestanda och tillförlitlighet. Aimpoint® 9000L är
först och främst konstruerat för användning på vapen med
standardlåda eller lång låda och klarar värsta tänkbara
förhållanden under jakten.
Detta är det mest populära siktet i 9000-serien tack vare dess
långa längd som gör siktet idealiskt att använda främst på vapen
med standard låda eller lång låda.

längd på lådan, samt halvautomatiska gevär.
ringmontage.
Finns med två punktstorlekar (2 och 4 MOA).
Helt vattentätt

Launched 2005
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AIMPOINT® 9000L
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄN DATA

KRAFTKÄLLA

MILJÖ SPECIFIKATIONER

Artikelnr: 11406 (4MOA) / 11419 (2MOA)

Batterityp: 3V lithium batteri, 2L76
eller DL1/3N

Drifttemperaturområde: -30°C till
+60°C

OPTISKA SPECIFIKATIONER

Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim
(drygt 5 års oavbruten drift)

Förvaringstemperaturområde: -51°C till
+71°C

Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 9
lägen med varierande ljusintensitet

Temperaturchock: Bibehållen funktion
efter temperaturchock mellan -30°C och
+60°C

Storlek riktpunkt: 2 eller 4 MOA

FYSISKA SPECIFIKATIONER

Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot
en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55
000 lux

Längd, enbart sikte: 200 mm

Fuktighet: Bibehållen funktion under
och efter exponering i förhöjd
fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C
till 50°C, cykliskt

Färg riktpunkt: Ljusvåglängd
toppvärde: 655 ± 15 nm

Bredd, enbart sikte: 55 mm

Siktestyp: Reflexkollimatorsikte med
LED
Optisk förstoring: 1x

Längd, konfiguration: 200 mm

Höjd, enbart sikte: 55 mm
NVD-kompatibel: Nej
Optisk coating: Anti-reflex, alla
ytor, och multi-layer

Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri):
230 g
Material sikteshus: Härdad aluminium

Apertur med fritt synfält: 23 mm
Ögonavstånd: Obegränsat

Färg och yta, sikteshus: Halvmatt
svart
Anodiserat hus: Ja

Vattentålighet: Kan sänkas ned till 5
m djup
Chock: Bibehållen funktion efter
chockpåverkan. Gränser: X-led: 500 g,
0.7 – 1.1 ms (3 chocker), Y-led: 40g
±4g, 11 ±1ms (2 chocker i vardera
riktning), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2
chocker i vardera riktning)
Kemisk motståndskraft:
Motstår tillfällig exponering av
vapenrengöringsmedel, smörjmedel,
bränslemedel och insektsmedel

Material i fäste och spacer,
standardkonfiguration: Härdad
aluminium

FYSISK GRÄNSYTA

Ytbehandling: Anod, halvmatt

Fäste: Montering mha ringar möjlig.
Ringar ingår ej.

Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±2 m på
100 m avstånd gällande vindavdrift och
elevation. 1 klick = 13 mm på 100 m
avstånd (10 mm på 80 m)

Maximalt avstånd mellan ringarna: 145
mm
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