
/// Victory HT



Polowanie jest światem, który fascynował od samego zarania. Nigdzie indziej nie można własnych instynktów lepiej zaostrzyć jak 

w nieskrępowanej naturze. Długa zasiadka w absolutnej ciszy. Skryty i bezszelestny podchód. Rosnąca adrenalina w decydującym 

momencie. Właśnie na takie chwile Carl Zeiss od ponad stu lat konstruuje najwyższej jakości optykę i daje myśliwym pewność, 

że do każdej sytuacji myśliwskiej są doskonale przygotowani. Od zawsze już znany z jasnych i kontrastowych zdjęć, Carl Zeiss 

obecnie ponownie ustanawia standardy. Nowe modele VICTORY HT zachwycają transmisją do ponad 95% i wchodzą do historii 

firmy Carl Zeiss jako linia najjaśniejszych lunet premium.

JASNOŚĆ USTANAWIA NOWE STANDARDY. 
A TY DAJESZ PERFEKCYJNY STRZAŁ.
NA TAKI MOMENT PRACUJEMY.



NAJJAŚNIEJSZA LUNETA - FIRMY CARL ZEISS.

/// victory
 zeiss. PioNiereM oD 1846.

 Ę  Soczewki  HT High Transmission z ponad 95% wysoką transmisją dla 
większych rezerw światła aż do głębokiego zmroku 

 Ę  Najlepszy, najjaśniejszy i najbardziej precyzyjny na świecie podświetlany punkt dla 
minimalnego pokrycia celu 

 Ę  Ergonomiczne wzornictwo dla intuicyjnej obsługi 
 Ę  Zwarta i smukła budowa 
 Ę  Nowy, innowacyjny ASV+ z wygrawerowanymi pierścieniami metalowymi  

(opcjonalnie) 
 Ę Siatka celownicza w 2 planie 
 Ę Pokrycie ochronne LotuTec® 



Doświadczcie rewolucji w optyce celowniczej: nowe lunety VICTORY HT z ponad 95% transmisją światła. Dzięki jedynej w 

swoim rodzaju koncepcji optyki, lunety te oferują bezkonkurencyjne rezerwy światła i w decydujący sposób zwiększają pewność 

trafienia w cel. Lunety VICTORY HT wyposażone w soczewki   HT High Transmission, technologię siatki celowni-

czej nie tracącej transmisji oraz wielowarstwowe powłoki uszlachetniające Carl Zeiss T*, zostały skonstruowane na polowa-

nia aż do głębokiego zmroku. Pozwala to na danie doskonałych strzałów i  kontynuowanie polowania nawet w najbardziej 

niesprzyjających warunkach oświetleniowych. W takich sytuacjach ponadto wspomoże siatka celownicza z najmniejszym na 

świecie podświetlanym punktem dla minimalnego pokrycia celu. 

VICTORY HT wyznacza nowe standardy także w dziedzinie wzornictwa. Kompaktowa budowa ze smukłym okularem umożliwia 

niski montaż na broni, dzięki temu wszystko stapia się w optyczną jedność. Lekki, matowo czarny korpus aluminiowy ma ele-

gancki wygląd i jest przy tym bardzo wytrzymały. 

Również pod względem ergonomicznym lunety VICTORY HT są pionierami w swoim rodzaju. Dobrze przemyślane funkcje 

odznaczają się intuicyjną i precyzyjną obsługą. Najlepszy przykład: sterowanie podświetlanym punktem jest zarówno wygodne 

i szybkie. Ponadto gumowane powierzchnie zapewniają miły, wygodny oraz pewny chwyt.

NAJWYŻSZA TRANSMISJA ŚWIATŁA 
SPOTYKA SIĘ Z ELEGANCKIM WZORNICTWEM.



NOWOŚĆ: ASV+ PEWNE CELOWANIE NA DUŻYCH 
DYSTANSACH.

Dzięki nowemu bębnowi ASV+ obsługa regulacji balistycznej 

jest jeszcze prostsza i stała się bardziej elastyczna. Z uwagi 

na bezpośrednio odczytywane odległości strzału ASV uchodzi 

za najbardziej intuicyjne i tym samym najbardziej precyzyj-

ne rozwiązanie tego typu. Dzięki kompletnemu zestawowi 

10 grawerowanych pierścieni metalowych, ASV+ zapewnia 

najwyższą elastyczność. Pierścienie te precyzyjnie pokrywają 

opad pocisku prawie wszystkich dostępnych na rynku elabo-

racji i umożliwiają skuteczne celowanie na dystansie aż do 

600 metrów. Nowy ASV+ dostępny jest opcjonalnie.

Oryginalny rozmiar



VICTORY HT. INNOWACYJNA, NAJNOWOCZEŚNIEJSZA OPTYKA.

1.1 – 4 x 24
Specjalista od polowania pędzonego: z jeszcze większym 

polem widzenia rzędu 38 metrów i maksymalną źrenicą 

wyjściową dla szybkiego uchwycenia celu i pewnej kon-

troli całej sytuacji łowieckiej. Dodatkowo z nową siatką 

celowniczą  54, która dzięki delikatnemu krzyżowi, nawet 

bez włączonego podświetlanego punktu, umożliwia szybki i 

pewny strzał.

1.5 – 6 x 42
Wszystko jedno, czy polowanie pędzone czy z podchodu: ta 

mała, wszechstronna luneta zachwyca swoją możliwością 

szybkiego uchwycenia celu, podczas gdy większe 

powiększenie umożliwia również strzały na dalsze odległości.

2.5 – 10 x 50
To wszechstronna luneta do wszystkich myśliwskich 

zastosowań: do polowania w ruchu lub z zasiadki, ta luneta 

sprosta wszystkim sytuacjom łowieckim. Innowacyjna kon-

cepcja optyki linii VICTORY HT szczególnie o zmroku wykazu-

je wszystkie swoje możliwości.

3 – 12 x 56
Specjalista od nocnej zasiadki i strzału na dalekie odległości. 

Swymi soczewkami  HT zapewnia maksymalną 

przydatność w nocy i sprawia, że nawet najmniejsze cele 

stają się widoczne o zmroku. W kombinacji z opcjonalnym 

bębnem ASV+, model ten ze swym dużym powiększeniem, 

jest wprost stworzony do dalekich strzałów i gwarantuje suk-

ces łowiecki na każdym dystansie.

Wybór siatek w drugim planie obrazu dla poszczególnych modeli
Model Plan 54 60 RAPID-Z® 5
1.1 – 4 x 24 2 � �
1.5 – 6 x 42 2 �
2.5 – 10 x 50 2 � �
3 – 12 x 56 2 � �



DANE TECHNICZNE

1.1 – 4 x 24 1.5 – 6 x 42 2.5 – 10 x 50 3 – 12 x 56
Powiększenie 1,1x 4x 1,5x 6x 2,5x 10x 3,0x 12x
Średnica obiektywu 16,3 mm 24 mm 22,6 mm 42 mm 37,7 mm 50 mm 44 mm 56 mm
Źrenica wyjściowa 14,8 mm 6 mm 15 mm 7 mm 15 mm 5 mm 14,9 mm 4,7 mm
Liczba zmierzchowa 3,1 9,8 4,2 15,9 7,1 22,4 8,5 25,9
Pole widzenia na 100 m 38,0 m 10,5 m 24,8 m 6,9 m 14,8 m 4,1 m 12,5 m 3,5 m
Kąt widzenia obiektywu 21,5° 6° 14,1° 4° 8,5° 2,3° 7,2° 2°
Zakres regulacji dioptrii +2/–4 dpt +2/–4 dpt +2/–4 dpt +2/–4 dpt
Odstęp od oka 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Ustawienie paralaksy 100 m 100 m 100 m 100 m
Kwadrat zakresu ustawienia na 100 m 300 cm 230 cm 140 cm 120 cm
1 klik na 100 m 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Średnica tubusa środkowego 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Średnica tubusa okularu 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Średnica tubusa obiektywu 30 mm 48 mm 56 mm 62 mm
Powłoka LotuTec®/T* LotuTec®/T* LotuTec®/T* LotuTec®/T*
Wypełnienie azotem Tak Tak Tak Tak
Wodoszczelność 400 mbar 400 mbar 400 mbar 400 mbar
Zakres temperatur –25/+50 °C –25/+50 °C –25/+50 °C –25/+50 °C
Długość 289 mm 331 mm 321 mm 347 mm
Ciężar z podświetleniem

Bez szyny wewnętrznej 440 g 513 g 525 g 573 g
Z szyną wewnętrzną 465 g 538 g 550 g 598 g

Numer katalogowy
Bez szyny wewnętrznej 52 24 05 52 24 15 52 24 25 52 24 35
Z szyną wewnętrzną 52 24 04 52 24 14 52 24 24 52 24 34

SIATKA 54
Ta udoskonalona siatka łączy sprawdzone siatki 0 i 54. Służy szybkiemu i pewnemu 

trafieniu przy minimalnym pokryciu celu. Ekstremalnie mały punkt świetlny znajduje 

się w 2 polu obrazu i pozostaje stale precyzyjny nawet przy zmianie powiększenia. 

Specjalnie do szybkiego celowania został opracowany nowy horyzontalny wskaźnik, 

który zapobiega skręceniu broni.

SIATKA 60
Skrajnie mały, przystosowany do użytku w świetle dziennym, podświetlany punkt 

siatki 60, ma imponująco wysokie natężenie światłą i może być w każdej chwi-

li włączony. Można go ściemnić i w ten sposób przystosować do każdej sytuacji 

łowieckiej. Dzięki położeniu w 2 polu obrazu zapewnia minimalne pokrycie celu – 

przy 12-krotnym powiększeniu jedynie 0,55cm na odległości 100m.

SIATKA RAPID-Z® 5
Ta siatka do strzałów na dalekie odległości wyposażona jest w indeksowane linie 

odniesienia, zgadzające się z punktami trafienia na odległości 200, 300, 400 i 500 

metrów. Pomiędzy nimi leżą linie i punkty odniesienia do podziału na odległości 

25- lub 50-metrowe. Dopasowanie do amunicji następuje poprzez nastawienie 

powiększenia. W celu wyrównania bocznego wiatru, indeksowane linie odniesi-

enia wyposażone są w dodatkowe znaczniki. Cały zakres nitkowej siatki celow-

niczej jest podświetlany i w ten sposób doskonale przydatny również w złych 

warunkach świetlnych.

HT = szkło HT firmy  , T* = powłoka wielowarstwowa Carl Zeiss T*
Uwagi techniczne: Zmiany w wykonaniu i zakresie dostawy służące rozwojowi technicznemu zastrzeżone



ZACHWYT BYCIA BLISKO
NATURY JAK NIGDY DOTĄD.
NA TAKI MOMENT PRACUJEMY.

Dowiedz się więcej o naszych produktach: 

http://www.zeiss.com/sportsoptics
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