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Geresnis žvilgsnis
į pasaulį

( Pagal gamintojo pateiktą medžiagą tekstą parengė Antanas Sniečkus iš UAB „Baltic Arms“ )
Didžiąją laisvo laiko dalį praleidžiame gamtoje. Meopta gamintojo sukurta produktų gama suteikia gamtos mylėtojams galimybę grožėtis, sekti gamtą, dar labiau praplėsti savo ribas, įgyti naujos patirties.
Meoptos produkcija įvairiapusė: optiniai taikikliai, žiūronai, monokuliarai,
teleskopai. Aukštesnės klasės optiniai
taikikliai tinkami įvairaus tipo medžioklėms – medžioti meškas, išskirtinėms
medžioklėms Afrikoje, arba dažnesnėms medžioklėms gimtoje šalyje tamsiu paros metu. Kiekvienas medžiotojas
ras sau tinkamą produktą, jo mėgstamai
medžioklės rūšiai, bei tinkamą konkrečiam paros laikui.
Dėl laiko trūkumo vis mažiau galime
grožėtis gamta. Gamintojas siekia, kad
Jūs galėtumėte džiaugtis geresniu pasaulio vaizdu ir taptumėte gamtos dalimi.
Kaip pasiekti, kad medžioklė būtų sėkminga?
Meostar, Meopro, Artemis, kurį rinktis, kuris geresnis, kuris tinkamesnis medžioklei?
Meopta aukščiausios klasės gaminių serija: optinis taikiklis Meostar, vienas tinkamiausių Lietuvos medžiotojams.
Kintamas didinimas, duraliuminio korpusas, platus gaminių pasirinkimas nuo
plačiakampių optinių prietaisų, kurių didinimas:
- nuo 1x iki 4x, tinkantys varyminėms
medžioklėms;
- nuo 1,5-6 universalūs, tinkantys tiek
varyminei, tiek medžiojant iš bokštelio ar
sėlinant;
- iki 3-12 X, kurių lęšių dydis 56 mm,
medžioklėms temstant arba tamsiu paros
metu;
- ar fiksuoto didinimo 7x, montuojamų coliniame korpuse.
Visi išvardinti optiniai prietaisai yra
su pašvietimu ar be jo, siūloma plati tin-

46

Medžioklė ir žvejyba Baltijoje | balandis, 2013

klelių pasirinkimo gama. Ypatingai gera
šviesos transmisija per optinį prietaisą –
siekianti net iki 95%.
Puikus kainos - kokybės santykis, patikrintas, bei įvertintas daugelių šalių medžiotojų, tame tarpe ir Lietuvos.
Svarbus aspektas - garantinis laikotarpis 30 metų.
Nuo šių metų rudens mus pasieks ir
Meopta gamintojo naujienos:
- balistinis bokštelis optiniams taikikliams Meostar R1r serijos, įgalinantis
daryti vertikalias pataisas atliekant šūvį į
nutolusius taikinius .
- nauji optiniai taikikliai Meostar R2
serijos, kol kas dar tebegaminami ir rudenį pasirodysiantis 2,5-15 x56 R2 taikiklis
su inovatyviu pašvietimu.
- Meostar R2 1x6x didinimo optika,
skirta varyminėms medžioklėms, su pašvietimu.
Meopro serijos gaminiai - naujiena Lietuvoje ir Europoje. Gaminių serija
pradedantiesiems ir pažengusiems medžiotojams. Nepaprastai geras kainos ir
kokybės santykis. Serija, sukurta Šiaurės
Amerikos medžiotojams ir sportinio šaudymo entuziastams, buvo pripažinta ir
įvertinta viso pasaulio medžiotojų. Meopro pasižymėjo Meopta gaminių serijoje
dėl savo nepaprastų optinių savybių ir patikimos konstrukcijos. Plati jos gaminių
gama, kurios didinimo spektras be galo
įvairus - nuo 3x iki 18x kartų, įvairių tinklelių pasirinkimas (jie išdėstyti antrame
plane), nepaprastas kontrastas bei šviesos pralaidumas (Meobrite 5501 danga).
Taip pat reikėtų pažymėti, jog šie optiniai
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prietaisai gaminami tik coliniai, 25,4 mm
korpuso diametro.
Artemis serija – tai optiniai prietaisai,
gaminami plieniniu korpusu, išbandyti ir
patikrinti laiko. Platus didinimo spektras
- nuo 1,5x iki 3x ir iki 12x kartų. Kintamose optikose korpusas yra 30 mm, o pastovaus didinimo optikos konstruojamos
coliniuose (25,4 mm skersmens korpusuose). Šios serijos optiniai prietaisai seniai žinomi Lietuvoje, tinkantys medžioti
temstant ir tamsiu paros metu. Taip pat
labai geras kainos ir kokybės santykis, tačiau truputį nusileidžia Meostar optinių
gaminių serijai - kontrasto, šviesos pralaidumo atžvilgiu.
Meosight II – kolimatoriai, refleksinio tipo taikikliai. Gaminami dviejų tipų, su skirtingais taško dydžiais: 3 MOA
(minučių) ir 5 MOA (minučių) dydžio
raudonu tašku. Nepakeičiamas prietaisas greitam taikymuisi, varyminėms medžioklėms, sportui, ypač patogus naudoti
taikantis į judančius objektus. Penki raudono taško intensyvumo lygiai, reguliuojami ranka ir leidžiantys pasirinkti tinkamiausią savo regėjimui. Automatinis
išsijungimas po trijų valandų. Baterijos
lygio indikatorius. Taip pat pažymėtinas
produkto kokybiškas išpildymas. Platforma tokia pati kaip ir Docter kalimatorinių taikiklių Šį gaminį Meopta gamina ir
kariuomenei. Pastarojoje šie gaminai vertinami dėl patikimumo.
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Nepaprasta žiūronų serija
MeoStar B1.
Žiūronų serija už santykinai nedidelę
kainą, išsiskirianti aukšta kokybe.
Kokie jie?
NEPAPRASTI !!!
Juos įvertins tiek medžiotojas, tiek
mėgstantis stebėti gamtą. Jausmas tarsi ką
tik atsimerkus, lyg iki šiol neturėtumėme
akių. Nepaprastas kontrastingumas, mažas svoris, ergonomiškumas – viskas viename. Suteikime akims džiaugsmą regėti
ir stebėti tai, į ką anksčiau neatkreipdavome dėmesio.
Šauni ir Meopro žiūronų linija. Skirtingi didinimai 6x-8x-10x, ergonomiški, kontrastingi, šiek tiek nusileidžiantys
MeoStar B1 (kontrastingumo atžvilgiu),
bet taip pat tikroviškai perteikiantys spalvas, greit fokusuojami, lengvi ir tarsi sukurti būti šalia.
Stebėjimo vamzdžiai ir teleskopai
skirti tiek stebėjimui, tiek digiscoping‘o
entuziastams, mėgstantiems fotografuoti
gamtoje su teleskopu.
HD Lęšiai. Aukšta surinkimo kokybė,
okuliarų ir priedų įvairovė.
Nepaprasta, įdomu, patikima.
Maloniai jūsų laukiame apsilankant ir
įvertinant Meopta produkciją.
UAB „Baltic Arms“ oficialus Meopta
atstovas Lietuvoje.
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