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Poľovníkom dobre po-
slúžia aj okuláre Swa-
rovski 20-60 x S, 30 x SW a 45
x SW. Technické údaje všet-
kých troch okulárov k spektívu
Swarovski CTS 85, Grundkör-
per, oddeľuje lomka. Ohnisko-
vá vzdialenosť je 23 – 7, 6/15,
3/10, 2, dĺžka 86/70/78 milime-
trov a hmotnosť 260/250/260 g.
Záručná lehota platí na 10 rokov.
Orientačne stoja 540, 430 a 490 eur.

Dobre poslúžia

lovecké potreby
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Spektív Meopta TGA je
určený na pozorovanie v prí-
rode. Výsuvná, čiže telesko-
pická konštrukcia kombinácie
duralu a materiálov na báze uhlíko-
vých kompozitov vytvára kompaktný tvar pri
transporte. Spektív má hlavný tubus pogumo-
vaný a pri zakrytí objektívu a okulára gumovými
krytmi nie je vonkajšiemu prostrediu vystavená žiadna kovová časť,
takže pri nosení na pleci nevydáva rušivé zvuky. Vďaka naplneniu dusí-
kom odoláva dažďu a vnikajúcemu prachu. Má závit W ¼, ktorý slúži na uchytenie
takmer na všetky typy statívov. Môže sa aj jednoducho oprieť na posede alebo
o kmeň stromu či kameň. Orientačná cena telesa bez okulára je 570,94 eura.

Monokulárne pozorovacie ďalekohľady a teleskopické ďalekohľady, to jest spektívy,
sú určené milovníkom prírody, turistom, ornitológom, poľovníkom a fotografom.
Umožňujú pozorovanie a fotografovanie zveri a vtákov na veľké vzdialenosti. Pre
vašu orientáciu som porovnal dve svetoznáme firmy Swarovski a Meopta.

Bez rušivých zvukov

Širokouhlý okulár 30 x WA-R so zamierovacou doštičkou je
skonštruovaný len pre Meopta TGA 75. Má zamiero-

vaciu doštičku, kríž, pomocou ktorej odhad-
neme vzdialenosť pozorovanej zveri. Na

presné určenie vzdialenosti je nutné
čo najpresnejšie vedieť alebo od-

hadnúť skutočnú výšku cieľa.
Dieliky umiestnené na tenkých

čiarach vymedzujú uhol jedného
metra v 1 000 metroch, to jest

miliradián. Pri trupe dospelého
srnca približne pol metra sa vypočíta

jeho vzdialenosť od nás podľa vzorca: D = 1 000 x 0,5 m/počet
dielikov, to jest (1 000 x 0,5 m = 500 m : 4 = 125 m). Tento vzorec sa používa aj pri
zamierovacej osnove „Mil-Dot“. Okulár môže byť váš približne za 265,55 eura.

So zamierovacím krížom

Spektív Swarovski CTC 30 x 75, Grundkörper, má okulár s pevným priblí-
žením 30 x WW. Dodáva sa s pomôckami na nosenie, krytmi
a handričkou na čistenie šošoviek. Príslušenstvo tvorí aj karbó-
nový statív CT 101, statív 2 a statív 1, svorka na konár,
skrutka na upevnenie do dreva a hlava statívu
FH 101. Zaostruje od vzdialenosti 10 metrov.
Ohnisková vzdialenosť spektívu je 460
milimetrov, dĺžka 310/490 milimet-
rov a hmotnosť 1 200 gramov.
Záručná lehota na spektív je 10
rokov. Stojí okolo 1 040 eur.

Pevne priblíži

Najnáročnejším sú určené modely ďalekohľa-
dov Meostar S1-75 APO. Vybavené sú takzva-
nými APO objektívmi, ktoré redukujú na
minimum sekundárnu farebnú aberáciu, čím
tvoria brilantný, kryštalicky čistý a ostrý
obraz aj v tých najťažších svetelných pod-
mienkach od -15 do +50 °C. Zaostrujú od
4 metrov do nekonečna. Cena te-
lesa bez okulára je pri-
bližne 614,09
a 939,39
eura.

Vytvoria brilantný obraz

Monokulárne a telesk

Fotoadaptér umožňuje použiť ďaleko-
hľady Meopta ako teleobjektívy s ohnis-

kovou vzdialenosťou 800 milimetrov.
Orientačne stojí 204,14 eura.

Fotoadaptér Meopta
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Ponúkame nové modely vo vysokej kvalite.
Luxusné spoločenské oblečenie ako aj pracovné

poľovnícke potreby
Výhradný dovozca firmy Zanako®

Veľkoobchod - Maloobchod
Budova COV - blok A

Šaľa - Veča
tel./fax: +421 31 770 89 66

Mobil: 0905 616 788
e-mail: takacv@centrum.sk

www.betalov.sk

Radi privítame zákazníkov na prezentáciu nového oblečenia

Aj ďalekohľady Swarovski STS 65 a STS 80, Grund-
körper, sú podobne ako ďalekohľady Meostar
z Meopty určené pre náročnejších zákaz-
níkov. Technické údaje a ceny oboch
oddeľuje lomka. Zaostrenie je od 3/5
metrov, ohnisková vzdialenosť
460/460 milimetrov,
dĺžka 305/355

milimetrov
a hmotnosť

1 080/1 280
gramov. Záručná le-

hota na výrobky je 10
rokov. Bez protiodrazo-

vej HD vrstvy stoja okolo
1 180/1 650 eur a s protiodrazovou

HD vrstvou 1 770/2 455 eur.

Pre náročnejších

Okuláre pre ďaleko-
hľady Meopta TGA 75,

Meostar S1-75 a Meostar
S1-75 APO sú vzájomne za-

meniteľné. Získate ich pri-
bližne za 172,61 a 214,10 eura.

Okuláre 30 x WA
a 20-60 x Vario

Spektív Swarovski CTS 85, Grund-
körper, je bez okulára, má ochranný kryt a bajonetový uzáver,
nosný popruh s krytmi šošoviek a handričkou na ich čistenie.
S ďalekohľadom sú kompatibilné okuláre 20-60 x S, 30 x SW a 45
x SW, ktoré majú kryty očníc a bajonetový uzáver. Fotografické
príslušenstvo tvorí systém šošoviek teleobjektívu TLS 800 mili-
metrov, adaptér na digitálny fotoaparát DCA. Patrí k nemu aj 1 ¼
adaptér na astronomický okulár, statívy 1 a 2, svorka na konár,
skrutka na upevnenie do dreva. Okuláre z ďalekohľadu Swarovski
CT 75 a CT 85 možno mechanicky pripojiť bajonetovou koncov-
kou na hlavnom tele ďalekohľadu CTS 85. Spektív zaostruje od
8 metrov. Ohnisková vzdialenosť je 460 milimetrov, dĺžka
246/436 milimetrov a hmotnosť 1 400 gramov. Prístroj, na ktorý
sa vzťahuje záruka 10 rokov, získate približne za 1 455 eur.
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Bez okulára
Brašny Meopta sa vyrábajú z nepremokavého materiálu v troch
modeloch, a to štandardná, Meostar HA 75 (šikmá) a Meostar
HS 75 (rovná), ktoré kopírujú tvar ďalekohľadov. Ceny štandard-

nej brašny a ďalších, oddelené lomkou, stoja
29,87/59,75 eura.

Nepremokavé brašny

kopické ďalekohľady

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk

Zdroj: katalóg MEOPTA, www.meopta.com, www.autokompo.sk, www.ketner-shop.de.



trhové novinky

Pri pobyte v prírode je dôležité venovať
pozornosť v prvom rade oblečeniu, ktoré
má zodpovedať príslušnému ročnému
obdobiu. Za zníženej viditeľnosti a počas
hmly je neoceniteľným pomocníkom
kompas alebo buzola. Ak vykukne
slniečko, tak môžeme prírodu, vtáky
a zver aj fotografovať.

Nepremokavá a priedušná vet-
rovka Escape V, ktorá je

odolná vetru, je vhodná na
vychádzky do prírody. Vy-
rába sa zo stopercentného

polyesteru, ktorý je potiah-
nutý PU, vo sviežej olivo-

vej, svetlohnedej,
svetlosivej, čiernej a oceľo-
vomodrej farbe. Poskytuje

úplnú ochranu pred poveternost-
nými vplyvmi s ventiláciou na predlaktí.

Má veľké zapínacie vnútorné vrecko, dve zapína-
nia, reflexnú schopnosť, odnímateľnú kapucňu so stiahnutím šnúry
jednou rukou na okraji. Váži 676 gramov a stojí približne 100 €.
Zdroj: www.vaude.com.

Ľahká bočná taštička Speedy Drink s držiakom na fľašu sa hodí
najmä pre turistov, poľovníkov a rybárov. Optimálna je pre bi-
kiny, dlhé pochody a športy, aj severské. Má pevné uloženie
s nosnou plochou proti skĺzavaniu a mäkkým obložením proti

nárazom, malé vrecko na blikajúce sme-
rové svetlo, mobil a odrazové

logo. Vyrába sa v troch
kombináciách farieb,
a to v čierno-, modro-
a bielo- antracitovej.

Získať ju možno približne za
80 €. Zdroj: www.vaude.com.

Vibramky Meindl so zvrškom z nubukovej kože a vlož-
kou GORE TEX majú univerzálne použitie v turistike,
poľovníctve, rybárstve, ale aj pri športoch a dlhších
pochodoch. Na podošve majú obojstranne sig-
nálnu červenú vrstvu. Dámske veľkosti sú od
4 do 8 a pánske od 7 do 12. Stoja pri-
bližne 200 €.
Zdroj: katalóg Kettner.

K vysoko kvalitnej optike, ktorá si získava v posledných
rokoch čoraz viac priaznivcov na celom svete, patria te-
leskopy, ktoré sú určené na pozorovanie prírody. Naj-
väčší rozmach priniesla možnosť pripojiť k týmto
prístrojom pomocou adaptéra digitálne fotoaparáty
a vytvoriť tak neuveriteľne kvalitné fotografie prí-
rody z pomerne veľkých vzdialeností. V prí-
pade adaptéra DCB Swarovski zostáva
fotoaparát dokonca pripojený
k teleskopu a dochádza iba
k jeho odklopeniu. Zdroj:
www.swarovski.com.

Adaptér DCB Swarovski

Univerzálne vibramky

Rôzne druhy buzol a kompasov sú neoceniteľnými pomôc-
kami v neznámom teréne, ale najmä pri zníženej viditeľnosti
a počas hmly. Môžu byť plastické, kovové, turistické, vojenské
(military) a podobne. Orientačná cena je od 2,99 do 7,11 €.
Zdroj: katalóg Kettner a www.tromf.sk.

Buzoly a kompasy

Vetrovka aj do nečasuDo jarnej prírody

Bočná taštička

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ,
www.krivjansky.sk
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