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Kolimátor KD-104 SUTTER RED/GREEN 11mm 

Kolimátor KD-104 pro upevnění na rybinu 11mm je určen pro použití na dlouhých loveckých zbraních. 

Odpadá tak montáž prostřednictvím weaver lišty, což je zbytečně nákladné a navíc je potom 

kolimátor moc vysoko. Jeho mechanická odolnost na zpětné rázy umožňuje montáž na kulovnice o 

rážích .300 WIN, nebo brokovnice ráže 12/76 supermagnum. Kolimátor zobrazuje 4 záměrné symboly 

v barvě zelená nebo červená. Každá barva umožňuje nastavení 9 úrovní jasu. Pro nastřelování zbraně 

je kolimátor vybaven dvěma šroubky pro imbus 3mm, kterými se posouvá záměrný obrazec v 

horizontální nebo vertikální rovině. Zobrazený symbol se po delším nepoužívání automaticky vypne, 

čímž se zamezuje vybití baterie, pokud zapomenete kolimátor po použití vypnout. Celková provozní 

doba na jednu sadu baterií je zhruba 50 hodin. Záleží však na kvalitě baterií a na zvoleném jasu 

zobrazovaného symbolu. Kolimátor se napájí třemi knoflíkovými bateriemi LR41/AG3.  Montáž je 

velmi jednoduchá, kolimátor se připevňuje dvěma imbusovými šroubky přímo na pouzdro závěru. 

Součástí balení jsou 2 imbusové klíče, jeden na upevnění a druhý na seřízení při nastřelování. 

Kolimátor je velmi lehký, jeho hmotnost je pouze 140 g. 

Postup montáže: 

Povolte imbusové šroubky na kolimátoru a kolimátor přiložte na pouzdro závěru. Citlivým utažením 

šroubků kolimátor upevněte a ujistěte se, že Vám umístění kolimátoru vyhovuje. Potom dotáhněte 

šroubky pomocí přiloženého imbusového klíče pevně, aby se kolimátor při výstřelu neuvolnil. 

 

Nastřelování: 

Před nastřelením se ujistěte, že je kolimátor pevně uchycen k pouzdru závěru. Není nic horšího, než 

seřizovat volný kolimátor. Po zjištění polohy první střely bude potřeba kolimátor seřídit. K tomu 

slouží dva šroubky. Jeden je umístěn shora a je označen „UP“. Tím se posouvá záměrný obrazec 

nahoru a dolů. Druhý je umístěn na levé straně zboku a je označen „R“. Tímto se záměrný obrazec 

posouvá do stran.  

Osvětlení: 

Aby byl záměrný obrazec viditelný, je nutné do kolimátoru napřed vložit baterie. Do kolimátoru jsou 

určeny 3 kusy knoflíkové baterie LR41/AG3 a vkládají se z pravé strany po odšroubování zátky 

s označením „battery“. Zapnutí osvětlení se provádí tlačítky po levé straně, kde lze volit mezi 

červenou nebo zelenou barvou a několika úrovněmi jasu. Na zadní straně kolimátoru je přepínač 

symbolů, kde si můžete zvolit jeden ze čtyř obrazců podle svého výběru. 

Kolimátor je prakticky bezúdržbový. Je ale potřeba jej udržovat v čistotě a průhledové sklíčko chránit 

před mechanickým poškozením. 

Přejeme Vám, aby Vám kolimátor sloužil dlouhá léta a aby splnil Vaše očekávání. 
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