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BURRIS 

 

Озбиљне оптике за озбиљне ловце 

Интернет страница: www.burrisoptics.com 

Америчка икона – уочите оно што је битно 

,,Burris" спада међу иконе америчке ловачке сцене већ  неколико деценија. Циљ ,,Burris"-а је одувек био да пружи 

својим купцима квалитетне производе, које, не само да  краси савремена технологија, већ и осигуравају да купац 

добије најбоље могуће (када је реч о односу квалитетита и цене) - снажан, квалитетан и поуздан производ који ће 

задовољити и његове највеће захтеве, без обзира где и шта ловили. Као ,,ISO 9001:2000" регистрована компанија, 

,,Burris" ради са највишим стандардима у индустрији, и многи њихови производи због тога превазилазе чак и 

стандарде немачких оптика, за које се сматра да су најзахтевније на свету. Њихова доказана посвећеност 

квалитету је поставила ову компанију далеко испред конкуренције.  

За историју ове компаније се веже богата историја иновација, издвојићемо само неке од њих: 

 

 Прве 4-12 x, 6-18 x и 8-32 x оптике. 

 Прва оптика направљена од титанијума 

 Прва ласерска оптика која мери даљину и врши корекцију на основу пада зрна (,,Ballistic Laserscope") 

 

2009-те године је ,,Burris"-ов брзи нишан ,,SpeedBead" освојио награду Америчке Националне Асоцијације за 

наоружање (,,NRA-National Rifle Association Awards") за своју изврсност и иновативност. 

                                                                         

Са широком палетом производа ова компанија спада у сам врх квалитета оптичког света и данас ова компанија 

чини део холдинг компаније ,,Beretta Group". 

http://www.burrisoptics.com/
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,,Burris"-ова технологија – шта их то издваја од других компанија? 

,,Zero-Tolerance Technology" (Технологија нулте толеранције) 

 

Због чињенице да неке оптике садрже преко 100 саставних делова, постоји врло мали/нулти праг толеранције за 

било какве грешке. 

,,4X Improved Scratch and Corrosion Resistance" (4X побољшан отпор на огреботине и корозију) 

 

,,Class II Type III" елоксирање за максималну отпорност на огреботине. Три пута дебљи од осталих брендова које 

користе мекше ,,Type II" елоксирање. 

,,100% Premium Metallic Components" (100% премијум металне компоненте) 

 

Употреба премијум металних компоненти обезбеђује највиши квалитет и невероватну издржљивост оптика. 

,,Burris" користи за поједине делове 360 месинг, уместо алуминијума, који већина конкурената користи, ово 

обезбеђује много већу прецизност бурисових оптика. Подешавајући прстенови су направљени од прекаљеног 

челика за доживотне перформансе.  

 

 

 

Жутом бојом (,,hard coat anodize") 

је представњено елоксирање код 

бурисове оптике, а белом  (,,soft 

coat") код конкурентних оптика. 
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,,Super Solid Mono Tubes" (Врло снажни тубуси) 

 

Спољашни тубуси су обрађени у једном комаду за максимални интегритет, од дебелих чврстих слојева 

алуминијума који се користе за авионске компоненте. Критична подручја су задебљана да би пружиле изузетно 

јаку основу за сваку оптику. 

,,100% Consistent Accuracy thanks to 2X stronger cam tubes" (100% доследна прецизност захваљујући 2X 

јачим унутрашњим тубусима). 

 

Унутрашљњи тубуси су направљени од веома чврсте легуре алуминијума јачине 7075-Т6 (жути стуб, скроз десно 

на слици), како би се обезбедио интегритет места удара/поготка. Већина других компанија користи 6061-6Т (сиви 

стуб, приказан скроз лево на слици). 

,,2x Improved Accuracy for Point of Impact" (2x побољшана прецизност за место удара/поготка). 
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Двострука унутрашња опружна сила је примењена на унутрашњи систем за увеличавање како би се обезбедио 

интегритет места удара/поготка при јачим трзајима и током транспорта. Већина осталих брендови користи само 

једну, уместо две опруге. 

,,2X Improved Sealing Performance" (2x побољшане перформансе затварања/печаћења) 

 

Уникатан ,,Quad" систем затварања кориштен у неким деловима, два пута боље спречава маглење стакала. Већина 

других компанија користи систем од само 2 тачке затварања (десна страна слике),  док ,,Burris" користи 4 (лева 

страна слике). 

,,Rigorous Durability Testing" (ригорозни тестови издржљивости) 

 

,,Burris"-ове оптике су тестиране да издрже и силе од 70 Г (гравитациона сила). 

,,100% Fogproof thanks to Nitrogen Filling" (100% отпорно на маглу захваљујући нитро пуњењу) 
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Свака оптика је напуњена нитрогеном који се затим вакуумски испумпава. Овај процес се понавља 24 пута како 

би били апсолутно сигурни да нема ни мало влаге у оптици. Коначна доза лабораторијског нитрогена се оставља 

у свакој оптици. Магљење и влага могу да смање перформансе оптике, нашкодити сочивима и механичким 

компонентама. Због  тога је ,,Burris" имплементирао генерални принцип да напуни све своје оптике са нитрогеном  

и да користи најбољу могућу технологију затварања (,,Quad") како би се спречило да ваздух уђе у оптику. Процес 

уклањања и најмањег трага влаге захтева пуно времена и труда, али се ефекат овога примећује одмах од стране 

оних који пуцају и лове у тешким условима.  

,,Highest Light Transmission Thanks to Advanced Coating Technology" (Hајвиша светлосна трансмисија 

захваљујући унапређеној технологији премазивања). 

 

,,Burris"-ова сочива су вишеслојно премазана како би се обезбедила најбоља могућа трансмисија (пренос) 

светлости. ,,Burris" премазује свако сочиво неколико пута (,,Burris HiLume multi-coating"), при чему је сваки слој 

само 1 нанометар дебео, обезбеђујући добру светлосну трансмисију, пружајући кориснику изузетно оштру слику, 

што је посебно важно током сумрака и зоре (током услова са мало светлости). Напредна технологија премазивања 

смањује рефлексије, повећава светлосну трансмисију, осигурава праву боју предмета и најбољи могући контраст. 

,,Optical Excellence" (оптичка изврсност) 

 

Свака оптика пролази кроз ригорозне тестове, како би се обезбедила изврсност коју заслужујете. 
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,,Ballistic Laserscope" 

Екстремна прецизност за екстремне даљине 

,,Ballistic Laserscope" је лига за себе, ове оптике су најнапредније оптике на тржишту. Ниједна друга оптика не 

комбинује овај ниво квалитета, технологије, прецизности, једноставности и ефективности. Ви ловите и пуцате, а 

,,Ballistic Laserscope" ће уместо Вас меморисати и рачунати. Нема више потребе да нагађате која је даљина 

(мерење се може вршити у јардима или метрима, у зависности шта Ви преферирате) или колики је пад зрна (без 

обзира да ли пуцате узбрдо или низбрдо тј. под углом) са додатним производом (са даљиномером) и тиме 

испустите Ваш трофеј из вида, сада то све имате на располагању у само једном производу, тиме повећавајући 

Ваше самопуздање и способности на терену.  

                                                                        

,,Ballistic Laserscope", Ваш ловачки партнер, зна тачно на којој даљини се налази Ваш трофеј и шта ће Ваше зрно 

да учини. Са ,,Ballistic Laserscope"-ом једноставно одредите даљину, нанишаните и пуцате. 

,,Ballistic Laserscope II" 

     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рачуна путању зрна за све узбрдне и 

низбрдне углове. 

              Кончаница ,,X-38" 

У горњем левом углу се 

приказује мерна јединица 

(јарди или метри). 

У средини (нпр. 400, 351 -

приказане бројке на сликама) 

се налази растојање до циља 

изражено у метрима или 

јардима, у завистности шта 

Ви изаберете. 

У горњем десном углу се 

налази животни век батерије. 

На вертикали кончанице се 

врши померање црвене тачке 

(горе/доле) у зависности од 

даљине и угла мете. 
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,,Ballistic Laserscope II" ( 4-12x42 мм.)  радиће са било којом пушком, пуњењем  - од  ,,rimfire“ и  ,,centerfire“ 

пушака до ,,muzzleloader“  и „slug“ пушака. Захваљујући својој ,,X38" кончаници ова оптика је ефикасна и до 913 

метара. Са овим ,,Ballistic Laserscope"-ом можете израчунати даљину Ваше мете, без обзира на ком је увеличању 

оптика. 

Три једноставна корака Вам омогућују да ускладите балистику Ваше муниције са могућностима компензације 

путање зрна унутар ове оптике. Једноставно нанишаните мету, притиснете дугме, оптика ће Вам показати даљину 

до мете, поставите црвену тачку где Вам покаже оптика и трофеј је Ваш. Нема више потребе за нагађањем. Нема 

више неетичких погодака. Нема више изгубљених прилика. 

 

Остале карактеристике ове серије оптика:  

 

 
 

 

 

У комплету са оптиком иде: табела са подацима неколико хиљада различитих зрна, упутство, наставак за 

заштиту од сунца, заштитни поклопци на преклапање за сочива, , крпица, батерија, кључ и делови за монтажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоотпорне, отпорне на маглење, отпорне на шокове (удар), напуњене нитрогеном, 10 година гаранција (3 

године на електронику) 
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,,Ballistic Laserscope III" 

       

             

 

 

 

 

Нови ,,Ballistic Laserscope III" (3-12x44, 4-16x50 мм.) обезбеђује перформансе, које сте све до сада могли само да 

замислите. Са својом новом ,,X96" кончаницом, обезбеђује повећану прецизност, подешавање паралакса, већу 

даљину за пуцање и методу за компензацију ветра. И ово све функционише на сваком увеличању оптике. Са 

новим балистичким ласерскопом можете да пуцате и на даљинама од 1.200 јарди (1.097 метара). 

Поред свих наведених карактеристика које га красе, краси га и нови ергономични дугмићи за активирање; леп и 

савремен дизајн; подешавања паралакса од 50 јарди до бесконачности и изненађујући је лаган (737 грама). 

,,Ballistic Laserscope III" елиминише 

- Потребу за додатним ручним ласерским даљиномером 

- Губитак кључних секунди које бисте провели у размени пушке са ручним ласерским даљиномером, док се 

Ваша мета приближава или удаљава. 

- Потребу за нагађањем где пуцати на већим даљинама 

- Потребу за нагађањем и израчунавањем угла под којим ћете пуцати и њихов ефекат на путању зрна. 

- Шансе да пропустите Ваш трофеј, због недостатка самопуздања 

- Грешке при циљању, захваљујући новој савременој технологији ,,x96" кончанице. 

- Ефекат бочног ветра 

          Кончаница ,,X-96" 

У горњем левом углу се приказује мерна 

јединица (јарди или метри). 

У средини (500, 508 - бројке приказане на 

сликама) се налази растојање до циља 

изражено у метрима или јардима. 

У горњем десном углу се налази 

калклатор за компензацију ветра и 

животни век батерије. 

На вертикали кончанице се врши 

померање црвене тачке (горе/доле) у 

зависности од даљине и угла мете. 

На хоризонтали Ви вршите сами 

померање у зависности од смера и 

јачине бочног ветра. 
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Једноставно руковање и програмирање 

Притиском на дугме, укуцате број пада (,,Drop Number") и балистички коефицијент (,,Ballistic Coefficient") који 

одговарају Вашој муницији. Ове податке можете наћи на ,,Burris"-овом сајту  (где ћете видети широк асортиман 

различитих произвођача, калибара и грамажа зрна), на сајту произвођача муниције коју користите или уз помоћ 

било којег другог програма за израчунавање балистике.   

Компензација даљине 

Да бисте очитали даљину, нанесите кончаницу на Вашу мету и притисните било које дугме са предње стране 

оптике. У делићи секунде, даљина до Ваше мете и светлећа тачка ће се појавити, која показује где бисте требали 

да пуцате, у зависности од даљине и угла саме мете. Овај нови балистички ласерскоп Вам пружа прецизне 

податке путање Вашег метка на било ком увеличању. 

Компензација ветра 

,,X96" кончаница пружа Вам лаку и прецизну методу да лакше извршите компензацију ветра. Али, компензација 

ветра није у потпуности аутоматска. Захтева и даље мало размишљања од стране стрелца.  Свака тачка на 

хоризонталном делу кончанице представља вредност од  10 миља на сат (16,093 км. на час). Прво морате сазнати 

тачну брзину бочног ветра, претпоставимо да је она око 15 миља на час. Ту вредност сада поделите са 10 

(15/10=1.5). Вредност брзине бочног ветра у миљама увек делите са 10, тј. померите за једну децималу улево. 

Претпоставимо такође да Вам оптика показује у горњем десном углу вредност од 1,4. 

Сада када имате овде две вредности (1.5 – стварна брзина бочног ветра и 1.4 – вредност коју приказује оптика), 

помножите једну вредност са другом 1.5 x 1.4 = 2.1. Вредност коју добијете (2.1) представља у ствари број 

тачкица за коју Вашу црвену тачку (која се налази на вертикали кончанице) морате померити у смеру дувања 

бочног ветра (хоризонтала кончанице). 

У комплету са оптиком иде: табела са подацима неколико хиљада различитих зрна, упутство, наставак за 

заштиту од сунца, заштитни поклопци на преклапање за сочива, крпица, батерија, клључ и делови за монтажу. 

 

 

 

Нанесете кончаницу на Вашу мету, притиснете дугме (оптика ће извршити корекцију где да 

пуцате), нанишаните и пуцате. 



 
10 

 

Остале карактеристике ове серије оптика: 

 

 
 

 

Главне карактеристике ,,Ballistic Laserscope"-а II и III. 

 Ballistic Laserscope III Ballistic Laserscope II 

Домет ласера (рефлективни*) 

 

1097 м 913 м 

Домет ласера (нерефелект.*) 686 м. 640 

Тачност ласера +/- 1 метар +/- 1 метар 

Батерија  CR-2 (CR 2032) CR-2 (CR 2032) 

Животни век батерије 5000 циклуса 1100 циклуса 

Температура функционисања -26˚С до + 60˚С -25˚С до + 50˚С 

Видно поље на 100м. 7.6-2.2 м. 7.6 – 2.7 м. 

Подешавајући паралакс 45 м. - бесконачности  

Излазна пупила 12.5 – 3.1 мм 10.5 – 3.5 мм 

Вредност клика у цм./100 м. 0.7 цм. 0.7 цм. 

Тежина (у грамима) и дужина (у мм.) 737 г./ 400 мм. 737 г./ 330 мм. 

Оптимална удаљеност ока од оптике 8.9 – 10.2 цм. 7.6 – 8.9 цм. 

Укупна дужина 400 мм. 330 мм. 

Гаранција 10 година на оптику, 3 године на 

електронику. 

10 година на оптику, 3 године на 

електронику. 

*Услови окружења могу да ограниче домет. 

 

 Кончаница  

X-96 

Кончаница  

X-38 

Ради на 

сваком 

увеличању 

Очитава 

ветар 

Center

fire 

Slugs/Muzzle-

loader/Rimfire 

Балистика 

за 

екстремне 

даљине 

Подешава-

ње 

паралакса 

Ballistic 

Laserscope 

III 

              

Ballistic 

Laserscope 

II 

            

 

 

 

 

 

 

 

Водоотпорне, отпорне на маглење, отпорне на шокове (удар), напуњене нитрогеном, 10 година гаранција. 
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,,FourX scopes"  

 

прецизне, јасне и снажне оптике 

 

 

                                    

 

 

 

    

 

 

            Кончаница  4 illuminated 

 

 
,,HiLume Stormcoat", водоотпорне, отпорне на маглење, отпорне на шокове (удар), 

напуњене нитрогеном, 10 година гаранција. 

 
,,Burris FourX 3-12x56i Long Range" 

 

Нова оптика намењена за ,,Long Range" пуцања.  

У знатној мери повећава прецизност на већим 

даљинама.  

5 различитих туретових капица долази уз саму 

оптику, захваљујући којима можете без 

корекције нишана ка горе или доле у односу на 

мету да искористите саму црвену тачку као 

место нишањења. Где нанесете нишан, ту ће 

метак завршити.  

Покрива све популарне калибре и њихов пад 

зрна до 400 метара. 

Лако, индивидуално монтирање. 

Као и остали модели из ове серије, има 11 

различитих нивоа осветљености.  

Подешавање паралакса од 50 м. до 

бесконачности. 
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Knob 

Number

Velocity 

FPS

Velocity 

MPS

Ballistic 

Coefficient

Drop in 

cm at 

400 

meters Example  Cartridge Fit

22-250 55gr

243 Win 90gr

.300 WinMag 180gr

7x62 140-153gr

3 2887 880 .325 96 .30-06 150-165gr

7x62 156-177gr

.308 150-165gr

.30-06 180gr

6.5X55 140-156gr

.308 180gr

8x57/9.3x62

72

Ballistic Knob Calibration. 1.9" Sight Height. 1000ft altitude.

4 2707 825 .370 108

5 2592 790 .370 120

2 2953 900 .400 84

1 3363 1025 0.28

 

C artridge B rand

Wt. 

Gram

Wt. 

Grain B ullet

A dv 

Vel 

m/ s

D ro p at  

400 

M eters

Kno b 

N umber

308 Win. Sako  A mmo 8.0 123 Speedhead 900 -92 3

308 Win. Sako  A mmo 9.7 150 Spr H ammerhead870 -89 2

308 Win. Sako  A mmo 10.7 165 P o werhead 825 -92 3

308 Win. Sako  A mmo 10.9 168 R acehead 820 -95 3

308 Win. Sako  A mmo 11.7 180 A rro whead 795 -98 3

308 Win. Sako  A mmo 11.7 180 Spr H ammerhead795 -106 4

308 Win. Sako  A mmo 12.3 190 R acehead 770 -103 4

308 Win. Sello r & B ello t 9.5 147 F M J 856 -91 3

308 Win. Sello r & B ello t 11.7 180 H P C 762 -103 4

30R  B laser R WS A M M O 11.9 184 EVO 850 -96 3

30R  B laser B renneke A mmo 11.8 181 T UG 860 -96 3

7mm R em. M ag R WS A M M O 9.4 145 T M S 970 -71 1

7mm R em. M ag R WS A M M O 10.3 159 EVO 895 -81 2

7mm R em. M ag R WS A M M O 10.5 162 KS 930 -75 1

7mm R em. M ag R WS A M M O 11.5 177 ID  C lassic 890 -87 2

7mm R em. M ag Sako  A mmo 9.7 150 A rro whead 925 -67 1

7mm R em. M ag Sako  A mmo 11.0 170 H ammerhead 905 -79 2

7mm R em. M ag Sello r & B ello t 11.2 173 SP C E 848 -86 2

7mm-08 R em N o rma H unting 9.1 140 N o sler B ST 860 -82 2

7x57 R WS A M M O 8.0 123 KS 900 -95 3

7x57R N o rma H unting 9.7 150 F ull jacket 805 -101 3

7x57R N o rma H unting 10.1 156 F M J 805 -101 3

7x57R R WS A M M O 8.0 123 KS 890 -98 3

7x57R  B renneke A mmo 9.7 150 T OG 800 -105 4

7x64 N o rma H unting 9.1 140 N o sler A ccubo nd900 -74 1

7x64 N o rma H unting 10.1 156 Oryx 850 -101 3

7x64 N o rma H unting 11.0 170 P last ic po int 830 -100 3

7x64 N o rma H unting 11.0 170 Vulkan 830 -104 4  
 

 

 

 

 

Напредни оптички дизајн са брзо подешавајућом илуминацијом за све светлосне услове (11 нивоа осветљености). 

Илуминација се гаси једноставним окретом између 2 нивоа осветљености. Веома је лако руковати њоме. 

Калибрација на висини нишана 

од 1.9 инчи (4.8 цм.), на висини 

од 1000 ft. (304.8 м.). за модел 3-

12x56 Long Range. 

 

Ознака колона: 

1. Број капице турета 

2. Брзина у ,,FPS" (feet per 

second) 

3. Балистички коефицијент 

4. Пад у цм. на 400 м. 

5. Пример калибра и зрна којем 

одговара 

Примери који показују која капица иде за који калибар, тип зрна и тежину зрна 

Ознака колона: 1. - калибар, 2. -произвођач, 3.- тежина у грамима, 4. - тежина у грејнима, 5.- тип 

зрна, 6. - брзина м/с, 7. - пад на 400 м., 8.- број капице турета. за модел 3-12x56 Long Range. 

 



 
13 

 

Диоптрија се не може случајно пореметити када мењате увеличање. 

Лако подешавање ветра/елевације без додатног алата (подешавање захваљујући чујном и тактичком клику). 

Сочива су ,,HiLume" вишеслојно пресвучена, тиме обезбеђујући екстремно прецизну, чисту и оштру слику. 

 

 

Ова серија оптика пружа ловцу невероватне перформансе. Са оптичке и механичке стране ,,FourX" серија у 

многим случајевима превазилази перформансе, чак и  пуно скупљих оптика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел Кончаница Излазна 

пупила 

Оптимална 

удаљеност ока 

од оптике 

 (у цм.) 

Фактор 

сумрака 

Видно 

поље на 

100 м. 

(у м.) 

Дужина 

(у мм.) 

Пречник 

тубуса 

(у мм.) 

Тежина 

(у гр.) 

Клик 

цм./ 

100 м. 

1-4x24i 4 illuminated 15-6 8.9-10.2  4.8-9.8 32-8  268  30  360 

 

1.4 

1.5-6x42i 4 illuminated 15-7 8.9-10.2  4.2-15.9 20-6.6 305 30  552 1.4 

3-12x56i 4 illuminated 15-4.7 8.9-10.2  8.5-25.9 10.33-3.33  365 30  630 

. 

0.7 

3-12x56i 

Long 

Range 

4 illuminated 15-4.7 8.9-10.2 8.5-25.9 10.33-3.33 365 30 630 0.7 

Са леве стране је приказано сочиво које није 

,,HiLume" вишеслојно премазано (,,HiLume 

Stormcoat"), а са десне стране сочиво које јесте 

,,HiLume" вишеслојно премазано. 



 
14 

 

,,Fullfield E1"  

 

приступачна америчка легенда 

 

                                        

На стотине хиљада комада је продато у року од  20 година. ,,Fullfield"  је прва серија оптика коју је ,,Burris" 

лансирао 1971. године. 

Америчка легенда нуди перформансе и вредности са гаранцијом на 10 година. Ова серија поседује карактеристике 

које су прославиле ,,Burris". Обезбеђују невероватан квалитет, екстремно снажне спољашне тубусе, леп дизајн и 

све то по јако повољној цени. 

Немојте дозволити да Вам мало већа даљина и мало јачи ветар стану на пут да уловите Ваш трофеј. ,,Fullfield E1" 

оптике Вам уз помоћ ,,Ballistic Plex E1" кончаница омогућавају већу прецизност при пуцању. На једноставан 

начин можете одредити компензацију ветра и путању зрна. 

Ове оптике краси леп дизајн , већа сочива за бољу трансмисију светлости, ,,HiLume" премаз на сочивима, дупле 

унутрашње опруге (за 100% конзистенту прецизност), тубуси 4 пута отпорнији на корозији и огреботине од 

конкурената захваљујући бурисовом екстремном тврдокорном елоксирању, водоотпорност, отпорност на 

маглење, отпорност на шокове, напуњени нитрогеном, финиши у мат црној варијанти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Кончаница ,,Ballistic Plex E1" 

Вертикалне тачкице служе за корекцију места поготка 

узрокованом гравитацијом. 

Хоризонталне тачкице служе за корекцију места поготка 

узроковане бочним ветром. Тачкице представљају  бочни ветар  

чија брзина износи 16 км на час (+/- 31 мм. на 300 м.) за већину 

ловачких зрна. 

Сви модели из ове серије имају ову кончаницу (представљена са леве 

стране),а модел 3-9x40 има и варијанту са кончаницом 

представљеном на десној страни. 

 

 

 
Водоотпорне, отпорне на маглење, отпорне на шокове (удар), напуњене нитрогеном, 10 година 

гаранција 
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Модел Кончаница Оптимална 

удаљеност 

ока од 

оптике 

 (у цм.) 

Фактор 

сумрака 

Видно 

поље на 

100 м. 

 (у м.) 

Дужина 

(у мм.) 

Пречник 

тубуса  

(у мм.) 

Тежина 

(у гр.) 

Клик 

цм./100 м. 

2-7x35 mm Ballistic 

Plex E1 

7.9-10.4  8.4 – 15.7 15-4.3  290  25,4  340  0,7  

3-9x40 mm  Ballistic 

Plex E1 

7.9 – 9.7  11.0-19.0 15-4.3  310  25,4/30  369  0.7  

3-9x50 mm Ballistic 

Plex E1 

7.9 – 9.7 12.2 – 21.2 10 -3.7 333 25,4 482 0.7 

4.5-14x42 mm Ballistic 

Plex E1 

7.9 – 9.7  13.7-24.2 7.3-2.5  330  25,4  510  0.7 

6.5-20x50 mm Ballistic 

Plex E1 

7.8-9.1  18.0-31.6 5.9-2.0 368  25,4  539  0.7 

3-9x40 mm са 

илуминацијом  

Reticle 4 

illuminated 

7.9 – 9.7   12.2 – 21.2 10 -3.7  333  25,4  482  0,7  
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,,FastFire III"  

нова генерација брзих нишана 

 

                                      

                

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

,,FastFire III” је тренутно најприлагодљиви  нишан за брзо пуцање на тржишту.   

Нациљати мету никада није било овако једноставно и брзо. Више немате потребе да поклопите 3 одвојена 

елемента: задњи нишан, предњи нишан и мету. Већ једноставно поставите црвену тачку на Вашу мету и повућете 

обарач. 

Лакши, компактнији, јачи и отпорнији од својих конкурената, употребљив је чак и у најгорим и највлажнијим 

условима.  Оно што га такође издваја у односу на конкуренцију јесте једноставна замена батерије, без потребе да 

га скинете са Вашег оружја (и тиме поново упуцавате), јер се просторија за батерију налази на врху. Такође 

поседује и индикатор слабе батерије (показује Вам када је батерија при крају, када Вам је остало батерије за још 4 

часа рада, како бисте је могли заменити). Животни век батерије износи око 20.000 часова. Садржи 3 различита 

степена осветљености. 

Оквир је од нерђајућег челика, бронзе и елоксираног алуминијума. 

Постоје 2 модела: 3 МОА и 8 МОА. 

Подешавања (ветар/елевација) се врше једноставно, без употребе специјалног алата.  

 

               

Лако се поставља на 

(скоро) све пиштоље, 

карабине, полуатуомате 

и сачмарице за брже и 

прецизније нишањење и 

пуцање.  

 

 

 

 

 
 

Водоотпоран, отпоран на шокове (удар), 3 године гаранцијa. 

Увеличање: 1X 

Димензије прозора:  21x15 мм. 

Температура функционисања: -25°C до +55°C 

Тежина: 25 грама (без монтаже) 

Отпорност на трзаје: бар 1000 Г. (гравитациона сила) 

   ,,Fastfire III"  комплет 

садржи: базу (монтажу), 

заштитну капицу (која 

штити од снега, кише и 

сунца, осигуравајући јасну и 

оштру слику при најгорим 

условима), батерију, 

шрафцигер,  вијке.... 
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,,SpeedBead"  

                     

Када је потребно да брзо реагујете, нанишаните и пуцате, ,,Burris SpeedBead" је прави избор за Вас. 

Једноставно нанесете црвену тачку где желите и спремни сте за пуцање. Ваша мета и црвена тачка су увек у 

фокусу захваљујући јединственом дизајну и такође Вам у знатној мери може помоћи да превазиђете Ваше лоше 

навике током пуцања. Веома лаган, компактан, одговара савршено на полуаутоматима, за дешњаке и леваке, 

једноставно се поставља и 2009-те је освојио награду од стране Америчке Националне Асоцијације за наоружање 

(,,NRA-National Rifle Association Awards") за своју изврсност и иновативност. 

 

 

Његова база Вам омогућава не само да поставите ,,SpeedBead" на Ваше оружје, већ је он тако дизајниран да на 

његову базу можете ставити и брзи нишан ,,FastFire" уз помоћ два шрафа.,, SpeedBead" је дизајниран да се 

постави између главе и кундака ради што прецизнијег нишањења. 

Одговара за више брендова полуаутомата:  ,,Browning", ,,Benelli", ,,Beretta", ,,Franchi", ,,Remington", ,, Stoeger",… 

 

На стању имамо за следеће моделе полуаутомата: ,,Beretta A400 Xplor", ,,Beretta Xtrema 2", ,,Benelli M2", ,,Benelli 

SBE 2", итд. 

 

 

 

 

 
 

 
Водоотпоран, отпоран на шокове (удар), гаранција3 године 

гаранције. 
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,,SpeedDot 135" 

            

                           

 

 

 

 

 

Уколико морате брзо и прецизно да нанишаните мету, ништа не надмашује брзину и прилагодљивост бурисовог 

,,SpeedDot 135" (1x35). Он представља фаворита од стране такмичарских стрелаца (,,IPSC"), тактичких 

оперативаца и ловаца захваљујући свом  широком видном пољу и подешавајућом 3 MOA цреном тачком са више 

нивоа осветљености. Допушта Вам да пуцате са оба ока отворена ради бржег и лакшег нишањења. 

И, практично је неуништив. Можете га без икаквих проблема монтирати на Ваш омиљени „slug gun“,                     

“ muzzleloader“ или магнум пиштољ, довољно је јак да издржи трзај пушке, пуцањ за пуцњем. Животни век 2032 

батерије је преко 200 часова на најјачем степену осветљености. 

 

,,SpeedDot" долази у комплету са одговарајућим ,,Weaver-style" прстеновима.  

Видно поље 

на 100 м. 

Дужина (у 

мм.) 

Пречник 

тубуса (у 

мм.) 

Тежина (у 

грамима) 

Клик 

цм/100м 

5.9 м. 123 35.0 142 0,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоотпоран, отпоран на шокове (удар), 3 године гаранцијa. 
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Двогледи 

,,Burris"-ови двогледи су произведени како би изашли у сусрет најстрожијим стандардима квалитета и да би Вам 

понудили највиши степен истрајности, издржљивости и поузданости. Сваки двоглед долази са гаранцијом на 10 

година. 

 

,,Burris" производи 3 серије двогледа: ,,Montana", ,,Colorado" и ,,Carribbean". 

 

Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

,,Montana" двогледи Вам нуде најбоље бинокуларне перформансе у својој класи. Краси их широко видно поље, 

напуњени су нитрогеном, водоотпорни су, отпорни су на шокове, имају 10 година гаранције. Уз двоглед иду и 

заштитни поклопци, његова торбица и каиш (приказани на слици). 

 

 

 

 

 

Burris Montana 8x42 Burris Montana 10x42 

Висина/ширина/дубина у мм. 150/128/65 150/128/65 

Излазна пупила 5.25 мм. 4.2 мм. 

Фактор сумрака 18.3 20.5 

Видно поље на 100 метара 11.6 м. 10 м. 

Тежина 700 грама 

Водоотпоран до 1 м. 

Напуњен нитрогеном  

Одговара особама са наочарама 

Гаранција 10 година 

    

Напуњен нитрогеном 

Водоотпоран 

Отпоран на шокове (удар) 

10 година гаранција 
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Прстенови (Signature Rings) 

                                           

,,Burris"-ови прстенови постављају стандард помоћу којег се сви остали прстенове мере. Они су избор већине 

пушкара и озбиљних стрелаца који желе највећи степен прецизности и тачности. Ови прстенови, не само да 

пружају невероватну снагу хвата и трајност, него и гарантују неопходно поравнање и максималан контакт између 

прстенова и оптике кроз бурисов патентирани ,,Pos-Align Inserts system" (добио је награду 1995., као 

најиновативнији производ  у категорији оптика), то је синтетички, самоподешавајући уложак који пружа 100 

постотни контакт између прстенова и саме оптике, он врши компензацију за било какве грешке поравнања код 

главе, сандука пушке или база, носача и такође елиминишу потребу за клинастим базама и „шимсовањем“ – тј. 

постављање танких челичних подложака (ламина), да би база била нивелирана с осом цеви. Пластични прстенови 

елипсоидног облика који се налазе унутар прстенова и  ти улошци се окрећу док тубус није у савршеној оси. 

Путем овога можете да упуцате оптику, без да померате подешавања за оптику. Стрелци на велике даљине (,,long 

range shooters") ослањају се на ове улошке како би обезбедили боље подешавање елевације и  извршили 

компензацију ветра. Ови улошци такође врше корекцију неусклађености узроковане због рупа пробушених ван 

центра главе, тј. ако рупе нису у линији, сандука пушке, или база и прстенова што су мало ван савршеног центра. 

Ови прстенови неће огребати или оштети Вашу оптику, иако имају за 50% бољи хват од стандардних прстенова.  

Они такође елимишу савијање и стрес на самој оптици и тиме јој у знатној мери продужавају животни век. 

Они држе унутрашња сочива центрираним како би Вам се пружила јасноћа и оштрина слике коју је дизајнер 

оптике имао у плану. Прстенови су доступни у следећим величинама: 1” (25,4 мм.) и 30 мм. и могу се користити 

са универзалним ,,dovetail" и ,,Weaver-style" базама. 

Они не само да осигуравају прецизност, већ и додатну дозу самопоуздања и мира.  

Дизајнирани да издрже било коју пушку од малокалибарки до магнума. 

Бурис нуди следеће врсте прстенова: 1 “ Ring Pairs, universal dovetail, medium; 1” Ring Pairs, universal dovetail, 

high; 1’’ Zee Rings, fit Weaver-style bases, medium; 1” Zee Ring Pairs, fit Weaver-style bases, high; 30mm Ring Pairs, 

universal dovetail, medium; 30mm Ring Pairs, universal dovetail, high; 30 mm. Zee Ring Pairs, fit Weaver-style bases, 

medium; 30 mm. Zee Ring Pairs, high; Signature Rimfire & AirGun Rings 1” medium and high; Signature Double 

Dovetail Rings 1” medium and high. 

       

Патентирани ,,Pos-Align Inserts system" 
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Базе (,,Solid Steel Bases") 

 

Питајте већину стрелаца шта доприноси њиховој тачности на било којој даљини и они ће почети да се хвале 

својим оптикама, цевима, окидачима или чак својом вештином. ,,Burris" зна да су кључан елемент сваког тачног и 

прецизног поготка: прстенови и база. Да би Ваши погоци били доследни, Ваша оптика мора бити добро поравната 

и монтирана на пушку.  

И због тога је сваки прстен и база коју ,,Burris" нуди компјутерски дизајнирана и конструисана на такав начин да 

би се чак и НВСА-Национална Ваздушна и Свемирска Администрација (,,NASA") њиме поносила. Они гарантују 

прецизно поравнање и место поготка. Издржаће годинама јаке трзаје од стране пушака високих калибара и 

изгледаће одлично са било којом оптиком на било којој пушци. 

Само напред, наставите да дајете све заслуге Вашој пушци, оптици или вештини пуцања. Али, упамтите да без 

бурисових прстенова и база не бисте имали тако одличне поготке које хвалите.  

Од база имају следеће у понуди: ,,TU-Tikka Rev", ,,TU-Sako", ,,XTB-Tikka" и ,,XTB-Sako dovetail", ,,Trumount 

Universal Bases", ,,Trumount Universal Reversible Bases", ,,Ruger-To-Weaver Base adapter".   

,,Tikka Bases" 

Дозвољава било коју висину прстенова да намонтирате на Вашу ,,Tikka" пушку. 

,,XTB Weaver-Style Solid Steel Bases" 

Направљени од чистог челика за непревазиђену снагу и трајност, ,,Xtreme Tactical" базе пружају веома ниско 

монтирање и минималну тежину.  Иде на ,,Weaver-style" и ,,Picatinny-style" монтаже. Одговара различитим 

дужинама монтажа за оптике.  

,,Trumount Universal Bases" 

Направљени су од чистог челика да би били довољно јаки. Такође су и лагани. Ове популарне дводелне базе ће 

допуниту сваку пушку. 

,,Trumount Universal Reversible Bases" 

Дозвољавајући да се предњи прстен постави за .850" (око 2,16 цм.) напред или назад, ова монтажа дозвољава 

постављање дужих и већих оптика. 

,,Ruger-To-Weaver Base adapter" 

Користите ове адаптере да монтирате ,,Burris" ,,Zee" прстенове на Вашу ,,Ruger" пушку или пиштољ. 
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Заштитна навлака за оптику 

 

Штити оптику од огреботина, прљавштине и прашине. 

Водоотпорна и дишућа, чиме се спречава корозија и 

маглење стакала.  

Нечујно се ставља и скида, како се дивљач не би 

уплашила. 

Заштитна навлака за оптику 

Величина Дужина Објектив 

Small 21.6-26.6 цм. до 39 мм. 

Medium 26.6 - 33 цм.  до 48 мм. 

Large 33 - 43.2 цм. до 61 мм. 

 

 


