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STEINER 

 

Види када остали не виде  

Интернет страница:  www.steiner.de   

 

О компанији 

Иновација, традиција и искуство – ово су карактеристике које су ову компанију начиниле стручњаком у 

бинокуларној технологији последњих 6 деценија. Ова њихова специјализација и искуство су спаковани у сваки 

њихов производ који напусти фабрику у Немачкој (Бајројту), која гласи за једну од најнапреднијих у свету када је 

реч о производњи двогледа. Инвестиције у укупном износу од више милиона евра у Бајројту обезбеђују људске и 

техничке ресурсе потребне за континуирани успех.  

Када погледате кроз штајнеров двоглед или оптику можете да осетите страст и фасцинантну причу о успеху ове 

комапније која је основана 1947. године од стране Карла Штајнера. 

О квалитету ових оптика говори и чињеница да  је ,,Steiner” крајем осамдесетих година прошлог века испоручио 

преко 70.000 двогледа за америчке војне снаге - то је била највећа пошиљка за неку војску икад, те је овим ова 

компанија запечатила своје место у самом врху када је реч о бинокуларним перформансама.  И дан данас се 

њихове двогледи користе у америчкој војсци. 

 

 

              
 

   

      

                                        

Данас компанија броји  преко 150 запослених и активна је у 65 држава широм света. Већ више од 6 деценија, име 

Штајнер из града Бајројт (Немачка) је синоним за највиши квалитет и прецизност израде. Циљ компаније је да 

дизајнира, производи и контролише процес израде двогледе и оптике, који подразумева око 460 корака 

Штајнеров војни модел: М22 

 

Армирано америчко возило у Ираку је 

било погођено импровизаваном 

експлозивном направом, која је разнела 

и запалила све, осим војника у возилу, 

али већи део њихове опреме је био 

уништен , осим ових штајнерових 

војних двогледа. Извађени су са 

угљенисаним и деформисаним 

кућиштем, али су њихова сочива и 

призма остали и даље у функцији. 

Војници су били прилично 

импресионирани, али не и нарочито 

изненађени, јер су штајнерови 

производи широм света познати за 

своју изузетну издржљивост. 

http://www.steiner.de/
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обезбеђујући врхунски квалитет, који ће омогућити својим корисницима да у потпуности уживају у својим 

искуствима. Компанија ,,Steiner” је купљена од стране холдинг компаније ,,Beretta Group” и данас је део исте. 

,,Steiner”-ове производе красе натписи: “Made in Germany” (произведено у Немачкој) и “Hand made in Germany” 

(штајнеров ручни рад), чиме је гарантован висок квалитет и поузданост њихових производа.   

                  
 

 

,,Steiner” је иноватор многих револуционарних карактеристика које данас можете наћи у њиховим производима, 

који укључују: 

 

- гумено заштитно тело (,,rubber armoring"),  

- интегрисани компас,  

- премазана сочива за заштиту од УВ зрачења,  

- сочива која појачавају контраст између дивљачи и њеног окружења, итд.  

,,Steiner” производи двогледе за следеће намене: наутику, лов, посматрање птица, државне органе (полицију и 

војску) и за друге рекреативне активности (планинарење, алпинизам, културне и спорстке догађаје). 

Деценијама дуго поверење корисника ,,Steiner”-а, је оно што је учинило ову компанију светским лидером на 

тржишту професионалних двогледа. 

,,Steiner”-ови производи су први избор за све оне који не желе да праве компромисе када је реч о квалитету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  познатом немачком ловачком часопису ,,Pirsch“, Штајнерови 

двогледи су освојили награду као најбољи двогледи у својој класи, 

када је реч о односу цене и квалитета. 

 

Исте резултате су покстигли у чаоспису ,,Deutsche Jagd 

Zeitung” (број 9/2014) приликом тестирања са Swarovski, Docter 

и Zeiss двогледима.. 
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,,Steiner”-ов квалитет 

 

          
 

 

                                                                                Снажни и поуздани 

 

Захваљујући употреби нових високо-технолочких материјала, ,,Steiner” поставља нове стандарде за оптичке 

перформансе и робусност. Деценије искуства у војним сферама је пренето на цивилне производе. И као резултат 

тога се може рећи да ,,Steiner” производи најснашније двогледе у свету. Свако сочиво пролази кроз низ строгих 

тестова квалитета, као што су: колимација, отпорност на шокове, отпорност на воду, отпорност на различите 

температуре, тиме осигуравајући да сваки двоглед који напусти ,,Steiner” издржи најекстремније услове. 

 

                                                                       Више светлости, боља слика 

 

Сва сочива код двогледа и оптика су вишеслојно премазана са формулацијом минерала и ретких земљиних 

минерала који максимирају бистрину, боју и дефиницију.  

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

               Отпорна ,,Poro" призма 

 

,,Steiner”-ови двогледи са ,,Poro" 

призмама су екстремно јаки и поуздани, 

идеални за војне и тактичке употребе. 

Ова призма ствара реалистичну 

тродимензионалну слику, са 

максималном дубином за тачне процене и 

нишањење, чак и на екстремно великим 

даљинама, корисник може да види да ли 

се одређени објекат налази испред или 

иза неког другог објекта, са изузетном 

светлосном трансмисијом, ,,Poro" призма 

такође пружа невероватну бистрину 

слике и у захтевним условима са мало 

светлости.  
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                                                                ,,Steiner”-ов ,,nitrogen - pressure – system” 

 

                                                                                
 

Маглење или стварање кондензације унутар двогледа је у потпуности спречено, захваљујући овом високо-

технолошком решењу (,,2-way-valve-technology”).  Чак и температурне варијације од -40˚C до +80˚C , не утичу на 

функционалност ,,Steiner”-ових двогледа. 

 

                                                                        Направљени за злоупотребу 

 

Доказана ,,Steiner”-ова сочива и призме су уграђени у несаломиве, гумом ојачана макролон поликарбонатска 

кућишта или у кућишта направљена од легуре магнезијума. Затим проћишчени, запечаћени и оклопљени да буду 

отпорнi на маглење, водоотпорни и имуни на разне екстремне услове. 

 

                                                                    
 

                                                                Направљени да виде боље, а не само даље 

 

Већ више од 65 година, ,,Steiner” из Немачке је поставио стандард у премијум оптичким производима. Преко 460 

корака од дизајна до производње осигурава квалитет. Неуморна иновација ствара технологије, као што су: ,,N2” 

систем убризгавања, ласерски заштитни филтери, штајнерова нано заштита и дијамантски ноћни премаз сочива. 

Константне повратне информације од корисника штајнерових производа, од ратишта до посматрања птица и лова, 

одржава перформансе ових двогледа на највишем нивоу.  

 

                                                                              ,,Steiner”-овa бистрина 

 

,,Steiner” ствара сопствена високо-квалитетна сочива и призме, затим их премаже са више слојева како би се 

добила невероватно оштра и чиста слика. 
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                                                                             Непогрешива прецизност 

 

Након више од 460 изузетно прецизних производних и контролних корака, завршена вишеслојно премазана 

сочива и призме се склапају у несаломиво макролон поликарбонатско кућиште или легуру магнезијума. 

 

                                                                     
 

                                                                        Савршени вишеслојни премази 

 

,,Steiner”-ови напредни вишелојни премази на сочивима су напредовали да би повећали светлост како би Ваше 

очи доживеле више контраста и чистије детаље, чак и у условима са мало светлости. 
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                                                ДВОГЛЕДИ 

Карактеристике двогледа 

Код сваког њиховог производа када посетите њихову интернет страницу, каталог, итд., видећете разне иконице и 

обележја, које у ствари представљају једну од следећих технологија које су кориштене при изради, 

карактеристика или особина које красе дати производ (серију производа) и које га чине јединственим. 

,,STEINER High-Definition XP-Optik with Diamond-Night-Coating” 

 

,,Steiner” је развио потпуно нову дијамантску технологију премазивања (,,Diamond-Night-Coating”). Употреба и 

комбинација ретких флуорида и других минерала омогућава све до сада немогућу светлосну трансмисију (пренос 

светлости) преко читавог светлосног спектрума. Слике су јако оштре са максималним контрастом боја. Ови 

фактори доприносе најбољем посматрању и при најгорим светслосним условима. 

,,STEINER ErgoFlex eyecups” 

 

Овај иновативни систем нуди највећи могући посматрачки комфор, поуздану заштиту од случајног светла са 

стране, као и од ветра и других елемената. ,,ErgoFlex" eyecups (заштитне гумице окулара) су направљени од 

меканог, савитљивог и пријатног силицијума који не иритира кожу и не стари, при томе дајући природан и угодан 

осећај када се користи. Постоје 3 начина коришћења: ергономични (еrgonomic)-за идеалан комфор, цилиндрични 

(,,сylindrical”)-класична варијанта и ниво за особе које носе наочаре. 

,,Twist-up Eyecups” 

 

,,Twist-up Eyecups” поред могућности да се извлаче нуде и оптималну заштиту од случајног светла које долази са 

стране. Они не блокирају само проблематичне рефлексије, већ и осигуравају изузетно оштру слику.  
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,,STEINER Sports-Auto-Focus” 

 

,,Steiner”-ов ,,Sports-Auto-Focus" чини руковање двогледом нарочито угодним. Уколико на оба ока имате исту 

диоптрију, једноставно подесите оба прстена на 0 и видећете савршено од 20 метара, па надаље. Ако Вам 

диоптрија очију није иста, подесите засебно окуларе како бисте добили савршену слику. Једном подешени, све ће 

Вам бити изузетно оштро од 20 метара, па надаље. 

 

,,STEINER Sports-Auto-Focus-Plus” 

 

 

 

   

 

За даљине од 20 метара до бесконачности, точкић за 

фокусирање остаје у централној позицији. 

 

За даљине од 2 до 20 метара, потребно је окренути 

точкић за фокусирање како бисте изоштрили слику. 
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Једном подешен Вашој оштрини вида (диоптрији), лако и са великом оштрином можете да посматрате објекте на 

удаљености од 20 метара, па надаље.  

,,Eco-Glass” 

 

,,Steiner”-ова сарадња са ,,UNESCO”-овим пројектом “Schutzstation Wattermeer” на северу Немачке и са другим 

глобалним пројектима очувања околине довели су до коришћења искључиво „зеленог“ еколошког стакла за 

израду стакала и призми. Прерада стакла се одвија без арсена, антимона и других штетних тешких метала. 

Extreme ruggednes 

 

Лагано високо-технолошко кућиште пружа неупоредиву стабилност и отпорност на шокове и ударце. Употреба 

отпорног на високе температуре и корозију – Макролон поликарбоната игра овде јако значајну улогу. Кућиште 

израђено од овог материјала издржава ударце и од 11 Г силе.  

,,STEINER ComfortGrip” (,,Comfort-balance-system”) 

 

,,ComfortGrip" систем гарантује пријатно руковање двогледом. Ова нова, ергономска, оптимизована површинска 

технологија базирана на ,,NBR” комбинује добар хват, комфор и дуготрајност на идеалан начин. Изузетно мекана 

техногелом (,,Technogel”) напуњена површина за палчеве даје сигуран, удобан и невероватан хват, спречавајући 

прерани умор и тиме омогучавајући знатно дуже посматрачко исксуство. Са ,,NBR-Longlife Rubber Armouring” 

(фантастично спољашно гумено тело) савладаћете све ситуације. Ова хемијска формула није само робусна, већ 

такође омогућава одличан хват, током хладноће, топлоте, влажних услова, итд. За савршено приајање, гумени 

материјал би требао са једне стране да буде мекан и да не клизи, а са друге довољно јак за што дужи век употребе. 

Дуговечна гумена заштита одолева уљу, киселини, сланој води, хемикалијама и штити двоглед од удара и хабања, 

чинећи Ваш двоглед још робуснијим. 
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,,STEINER ClicLoc Belt Attachment” 

 

,,Steiner”-ов паметни ,,ClicLoc" систем за каиш око врата осигурава да је Ваш двоглед увек чврсто повезан. 

Међутим уколико желите да одвојите двоглед, то можете учинити једним једноставним покретом, а на исти тако 

једноставан начин га после можете опет спојити. 

,,Standard Accessories” 

 

Сваки двоглед иде у комплету са стандардним додацима који укључују: ,,ClicLoc" каиш око врата, заштитне 

капице од кише, капице за заштиту сочива и адекватну торбицу. Заштитна капица за кишу је потпуно 

водоотпорна и спречава загађивање Вашег двогледа песком и другом прљавштином. У зависности од модела, оне 

су испоручују као пластичне или неопренске.  

,,High-Definition XP-Optics” 

 

Изузетну оптичку формулу постижу уз помоћ најчистијег индексом упареног стакла, и премаза уз помоћ ретких 

формулација титанијума, флуорита и других минерала. Резултат тога је првокласна светлосна трансмисија и 

изузетна осветљеност предмета највећег контраста све до саме ивице видног поља. Савршени резултати 

посматрања високе резолуције су загарантовани,чак и током најгорих временских прилика, слабог светла и током 

сумрака. Рефлектује до 99% надолазећег светла. Савршено подешена даљина излазне пупиле и велики дијаметар 

очног сочива пружају Вам релаксирајуће и егзактно посматрачко искуство. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

,,STEINER Fast-Close-Focus“ 

 

Мали окрет централног фокусирајућег точкића Вашим прстом је све што је потребно да би се препознали 

(разазнали) предмети од врло мале до велике удаљености, веома брзо и са апсолутном оштрином. Ово се такође 

веома лако постиже ако носите рукавице током хладног времена. Дуготрајно и неспретно окретање точкића је 

сада ствар прошлости. 

,,Softgrips”  

 

,,Softgrips" су специјално формирани мекани јастучићи за палчеве са не-клизајућом површином што чини 

двогледе уникатном приликом руковања. Јастучићи за палчеве идеално комбинују, не само сигурно и удобно 

држање Вашег двогледа, већ и мекан и удоба хват. Лак и удобан осећај елиминише тачке притиска, нарочито 

уколико двоглед користите дуже време. А у исто време дају двогледу одличан баланс. 

,,STEINER Nano-Protection“  

 

Непревазиђено чиста слика је омогућена захваљујући штајнеровој нано-протекцији. Овај слој штити сочива 

(окулару и објективу) у потпуности од прљавштине, кише, слане воде, зноја, снега и влаге. Захваљујући овом 

слоју, чишћење је у знатној мери олакшано и тешко уклоњива прљавштина је сада ствар прошлости. Ултра танки 

хидрофобно површински третман на сочивима и објективу осигурава оштру слику са јасним контрастом боја. 
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,,STEINER High-Contrast Optics”  

 

Омогућава невероватно посматрачко искуство како за почетнике, тако и за искусне и страсне посматраче. Сва 

сочива и призме су израђене са прецизношћу и посебно су пресвућене, што као резултат даје чисту и јасну слику 

са природним бојама и високим контрастом.  

,,STEINER Dymanic-Contrast-Coating”  

 

Сочива премазана овим слојем пружају високи контраст између дивљачи и њиховог окружења. 

,,Water pressure proof”  

 

,,Steiner”-ови двогледи могу да издрже притисак воде до неколико метара захваљујући специјалним техникама 

затварања. Ова техника затварања такође спречава да прашина, влага и прљавштина уђу у двоглед. 

,,STEINER NoNoise” 

 

,,Steiner”-овим двогледима се може руковати у потпуној тишини. Гумени покривачи на истуреним и кључним 

деловима који се користе су обезбедиле ефикасну апсорпцију звука. 
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,,Superb field of view”  

 

Уживаћете у невероватном видном пољу захваљујући софистицираном дизајну ,,Ranger" серије. 

,,Temperature resistant”  

 

Чак и флуктуације температуре од -20 до +70˚C неће негативно утицати на функционалност двогледа. 

,,Ergonomic design” 

 

Захваљујући ергономском дизајну двоглед лежи савршено у рукама. 

,,3D Dimensional Brilliance”  

 

Тродимензионална брилијантност - импресивно живе слике са фантастичном природном репродукцијом боја. 
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,,XL field of view” 

 

Екстра велико видно поље омогућава боље посматрачке активности. 

,,24-hour binocular” 

 

Висока трансмисија код двогледа за наутику захваљујући објективу од 50 мм., велика излазна пупила и 

магнификацијом од 7 пута, имаћете чак и у тешким условима увек чисту слику. 

,,Dual Precision Setting” 

 

Серија ,,Discovery" пружа оштрију слику, него било који други двоглед захваљујући свом ,,Dual Precision Setting"-

у. Ниједан други двоглед за посматрање птица Вам дозвољава да фокусирате оба ока независно једно од другог. 

Ово се чини директно код окулара и тако се креира савршена слика за свако око. ,,Dual Precision Setting" 

дозвољава да се изврши компензација великих разлика диоптрије за свако око. Једноставно наместите диоптрију 

за свако око посебно и увек ћете имати оштру слику без потребе за поновним подешавањем. Уколико немате 

диоптрију, једноставно поставите контролу на „0“. 

,,Distance Control System” 

 

,,Distance Control System" гарантује брзо и лако уочавање. Фокусирање се одвија пре него што подигнете двоглед 

за посматрање. Током посматрања, дистанцу мете можете очитати са двогледа у свако време. Уколико желите 

можете чак да претходно поставите дистанцу пре него што почнете да посматрате. Ово Вам даје више времена за 

идентификацију. 
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,,Warranty” 

 

Гаранција је од 10-30 година у завиности од серије и модела двогледа.  

Гаранција од 10 до 30 година значи да Штајнер стоји иза својих производа. Преко пола века искуства у 

производњи снажних и поузданих производа и снабдевајући од аматера до професионалних, војних јединица 

широм света је дозволило да Штајнер има овакво самопоуздање у своје производе. У Штајнеру су у потпуности 

посвећени највишем стандарду квалитета и задовољавању свих потреба корисника њихових производа.  
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                                                   Ловачки двогледи (,,Hunting binoculars”) 

 

                                             Ваш плен није преживео лов, али Ваш двоглед јесте.  

 

Једном када се упутите за Вашим трофејом, ништа Вас не може зауставити. Стога је ,,Steiner” одлучио да направи 

серију двогледа који ће бити Ваш поуздан партнер без обзира на временске или теренске услове (мало светлости, 

јака сунчева светлост, екстремна хладноћа, ударци о стене, пешћана олуја) , како бисте се Ви могли у потпуности 

усредсредити на Ваш трофеј. Чак и након небројних опсесивних ловова, ,,Steiner”-ови двогледи желе и спремни 

су за још, за разлику од Вас самих. 

Од ловачких двогледа Штајнер има у понуди следеће серије: Nighthunter Xtreme, Nighthunter LRF, Cobra, Ranger 

Pro и Ranger Xtreme. 

,,Nighthunter Xtreme” 

 

Претворите најгоре светло у Вашег пријатеља 

Серија ,,Nighthunter Xtreme" је многим ловцима синоним за најбољу серију двогледа у понуди већ више од једне 

деценије. Овај успех се и даље наставља. ,,Steiner” са својом новом ,,Nighthunter Xtreme" серијом поставља нове 

стандарде када је реч о трансмисији светлости. Изванредан квалитет и иновација су оно што краси ове двогледе. 

Лов има своје законе, не опрашта грешке и поставља највеће захтеве када је реч о бинокуларној опреми. Захтеве 

које ,,Steiner” успешно настоји да испуни. 

Бескомпромисно су ујединили фундаменталне карактеристике као што су: највиши могући пренос светлости 

(светлосна трансмисија), одличну робусност (јачину, снагу) и дугорочну поузданост. Јер само савршена синергија 

свих ових карактеристика даје ловцу неопходну предност у одлучујућем тренутку. 

Највећа светлосна трансмисија (највиши пренос светлости) 

 

Ови "ноћни" двогледи захваљујући потпуно новом ,,Diamond-Night-Coating” (дијамантском ноћном премазу) 

омогућавају претходно недостижан пренос светлости кроз читав спектар боја. Видећете чак и када буде почела да 

пада ноћ, током сумрака и свитања, потпуно чисту, богату детаљима и оштру слику, што све до сада није било 

могуће. 

Љубичастом бојом је представљен ,,Nighthunter 

Xtreme" - који не може надмашити нико од 

конкуренције,  а жутом и наранџастом водећи 

конкуренти. 
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Укратко, ово су двогледи који су познати широм света због своје легендардне и непревазиђене светлосне 

трансмисије, захваљујући сочивима која пружају високу дефиницију (High-definition-optics) и вишеслојним 

дијамантско ноћним премазима (Diamond-Night-Coating) комбинованим са ,,Poro" дизајном и војном 

издржљивошћу. Са својим широким видним пољем, чистим и оштрим ,,sports-auto-focus" сликама од 20 метара до 

бесконачности без рефокусирања, можете изабрати Ваш трофеј из крда са невероватном лакоћом широм света, 

током читаве године, у свима климатским и светлосним условима. 

 

 

 

 

Nighthunter Xtreme 8x30 

Тежина 538 грама 

Висина 127 мм 

Ширина 170 мм 

Дубина 60 мм 

Излазна пупила 3.75 мм 

Фактор сумрака 14.1 

Видно поље на 1000 м. 130 м. 

Водоотпорност До 5 м. 

Температура -40˚C  до 

+80˚C 

Гаранција 30 година 

 

                  

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.)  

STEINER High Definition XP Optik with 

Diamond Night Coating 

STEINER Ergoflex eyecups 

STEINER  Sports Auto Focus 

Extreme ruggedness 

STEINER NoNoise 

STEINER Comfortgrip 

STEINER Nano Protection 

STEINER Nitrogen Pressure System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

STEINER ClicLoc Belt Attachment 

STEINER Comfort-Balance-System 

Accessories 
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                                                                               Nighthunter Xtreme даљиномер 

 

                                                          Уочите и измерите даљину Ваше мете уз помоћ само једног уређаја. 

 

Тешко да било који други производ отелотворује ,,Steiner”-ове вредности  за иновацију и традицију боље од 

њиховог ново даљиномера. 

Комбинује сочива високе дефиниције која су деценијама тестирана у ловачкој серији двогледа 8x30 и иновативну 

ласерску технологију за мерење даљине до 1.700 метара. Његова компактност , мала тежина и функционалност 

значи да ловац држи у својим рукама двоглед који креира сасвим нову класу двогледа. 

Можете одредити тачну даљину током посматрања уз помоћ овог даљиномера. Мерење се врши једноставним 

притиском на дугме када уочите мету. Такође поседује и мод за скенирање који је веома ефикасан и од помоћи за 

мале и покретне мете.  

Овај даљиномер пружа непроцењиву услугу у ситуацијама где је процена даљине тешка и непрецизна, као што је 

непознат или брдовит терен.  

 

Nighthunter Xtreme 8x56 

Тежина 1090 грама 

Висина 212 мм. 

Ширина 200 мм. 

Дубина 76 мм. 

Излазна пупила 7 мм. 

Фактор сумрака 21.2 

Видно поље на 1000 

м. 

112 м. 

Водоотпорност До 5 м. 

Температура -40 ˚C до 

+80˚C 

Гаранција 30 година 

 

                    

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High Definition XP Optik with Diamond 

Night Coating 

STEINER Ergoflex eyecups 

STEINER  Sports Auto Focus 

Extreme ruggedness 

STEINER NoNoise 

STEINER Comfortgrip 

STEINER Nano Protection 

STEINER Nitrogen Pressure System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

STEINER ClicLoc Belt Attachment 

STEINER Comfort-Balance-System 

Accessories 
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Nighthunter 8x30 LRF 

Тежина 795 грама 

Висина 145 мм. 

Ширина 165 мм. 

Дубина 66 мм. 

Излазна пупила 3.75 мм. 

Фактор сумрака 15.5 

Видно поље на 

1000 м. 

114 м. 

Водоотпорност До 5 м. 

Температура -40 ˚C до 

+80˚C* 

Гаранција 30 година** 

* - ограничено функционисање 

електронских делова на температурама 

испод -10 ˚C  и изнад +50˚C  

** - 2 године на електронске делове. 

 

Остале карактеристике овог 

даљиномера 

(објашњење истих се може наћи од 

6.-14. стр.) 

STEINER High-Definition XP-

Optics 

STEINER Ergoflex eyecups 

STEINER  Sports Auto Focus 

STEINER Comfortgrip 

STEINER Nitrogen Pressure 

System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

STEINER ClicLoc Belt Attachment 

Extreme ruggedness 

High-quality accessories 

Steiner NoNoise 
 

 

Nighthunter 8x30 LRF 

Даљина мерења Прецизност мерења 

25 до 1.700 метара +/- 1 м. до 300 м. 

Даљина зависна од 

времена и од 

прегледности 

+/- 2 м. до 600 м.  

Даљина зависна од 

времена и од 

прегледности 

+/- 0,5% > 600 м. 
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,,Cobra“ 

Уочите дивљач, пре него што она уочи Вас. 

Уз ову серију ћете доживети искуство какво до сада нисте. Иновативни ,,Steiner”-ов ,,Dynamic-Contrast-Coating" 

(динамични контраст премаз) у знатној мери побољшава контраст између дивљачи и њихове околине. Упркос 

чињеници да диљач поседује способност да се добро камуфлира у своје окружење, уз Кобру ћете је много лакше 

уочити. Уз ову могућност ћете увек бити за један корак испред природе. ,,Dynamic-Contrast-Coating" Вам помаже 

да лакше уочите дивљач блокирајући боје измаглице и лишћа и појачавајући видљивост других боја, као што су 

смеђа и црвена. Као резултат овога дивљач искаче из своје околине и тиме је лакше уочљива. 

 

Иноватинвни ,,Steiner”-ов ,,Dynamic-Contrast” премаз и легендарна ,,Steiner”-ова робусност чине ову серију 

идеалном за уочавање дивљачи. 

      

 

С леве стране је приказана слика сочива са 

стандардним премазом, а са десне са ,,Steiner 

Dymanic-Contrast" премазом. 

 Cobra 8x42 Cobra 10x42 

Тежина        795 грама         798 грама 

Висина       148 мм.         148 мм. 

Ширина       125 мм.          125 мм. 

Дубина         67 мм.           67 мм. 

Излазна пупила       5.25 мм.          4.2 мм. 

Фактор сумрака            18.3         20.5 

Видно поље на 

1000 м. 

         116 м.        100 м. 

Водоотпорност         До 3 м.       До 3 м. 

Температура -20˚C до +80˚C -20˚C до +80˚C 

Гаранција       10 година      10 година 

 

 

                   

Остале карактеристике ове серије двогледа: 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High Contrast Optics 

STEINER  Dynamic Contrast Coating 

Ergonomic eyecups 

Fast-Close-Focus 

Extreme ruggedness 

STEINER Nitrogen Pressure System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

STEINER NoNoise 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

High quality accessories 
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,,Ranger Pro” 

,,Ranger Pro" серија је развијена за захтевне ловце са различитим потребама. Они су поставили сасвим нове 

стандарде у својој класи када је реч о изванредним двогледима са широким видним пољем, снагом (кучиште је 

направљено од изузетно снажне пластике која је оргинално дизајнирана за свемирске летелице) и комфором. Ови 

снажни и комфорни двогледи нуде јединствен ,,close-up range" (опсег изблиза). И то све по веома прихватљивој 

цени. 

 

,,Ranger Pro" 10x42 је проглашен за најбољи двоглед 2010-те године од стране водећих британских ловачких и 

стрељачких новина на годишњем догађају ,,Shooting Industry Awards". ,,Ranger Pro 10x42” је победио на рачун 

свог невероватног квалитета и карактеристика, као што су: изузетна робусност, дизајн и нитрогеном напуњен, 

како би спречио маглење и кондензацију. Посебно су било напоменута његова лака и компактна сочива, која дају 

бриљантну слику, чак и при пригушеном светлу. 

 

 

 

 

 

Ranger Pro 8x32 

Тежина 520 грама 

Висина 130 мм. 

Ширина 122 мм. 

Дубина 61 мм. 

Излазна пупила 4.0 мм 

Фактор сумрака 16.0 

Видно поље на 1000 м 130 м 

Водоотпорност до 3 метра 

Температура -20 ˚C до +80˚C 

Гаранција 10 година 

 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. 

стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

ergonomic eyecups 

extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve 

technology 

fast-close-focus 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

High quality accessories 
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Ranger Pro 8x56 

Teжина 1140 грама 

Висина 182 мм. 

Ширина 142 мм. 

Дубина 80 мм. 

Излазна пупила 7.0 мм. 

Фактор сумрака 21.2 мм. 

Видно поље на 1000 м 122 м 

Водоопорност До 3 м. 

Температура -20 ˚C до +80˚C 

Гаранција 10 година 

Ranger Pro 8x42 

Тежина 790 грама 

Висина 147.5 мм 

Ширина 125 мм. 

Дубина 65 мм. 

Излазна пупила 5.25 мм 

Фактор сумрака 18.3 

Видно поље на 1000 м  122 м. 

Водоопотрност До 3 м. 

Температура -20˚C до +80˚C 

Гаранција 10 година 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

ergonomic eyecups 

extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve technology 

fast-close-focus 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

High quality accessories 

 

                      

 

               

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

ergonomic eyecups 

extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve 

technology 

fast-close-focus 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

High quality accessories 
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Ranger Pro 10x42 

Тежина 800 грама 

Висина 147.5 мм 

Ширина 125 мм. 

Дубина 65 мм. 

Излазна пупила 4.2 мм. 

Фактор сумрака 17.64  

Видно поље на 1000 

м. 

105 м. 

Водоотпорност До 3 м. 

Температура -20˚C до 

+80˚C 

Гаранција 10 година 

 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

ergonomic eyecups 

extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve 

technology 

fast-close-focus 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

High quality accessories 
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                                                                      Ranger Xtreme 

                                             Нова генерација поузданих и снажних двогледа 

 

Серија која је направљена за амбициозног ловца који очекује да двоглед лови дуго и снажно, као што то он сам 

чини.  

Са побољшаном технологијом и напредним дизајном, у последњој генерацији ,,Ranger” двогледа је и те како 

очигледно немачко инжењерство и прецизност. Прва ствар коју ће ловац приметити је побољшана светлосна 

трансмисија од 92%, која пружа невероватне перформансе, које су најочигледније током сумрака. Обезбеђује 

изузетно оштре слике са високим контрастом за најбоље препознавање детаља (поседује најбољи контраст у 

својој ценовној класи). Изузетно велико видно поље је још веће у односу на претходну серију. Као и сви 

,,Steiner”-ови двогледа, и ова серија садржи лагано, издржљиво макролон кучићште. Ова снажна конструкција је 

супериорна у односу на остале производе које садрже алумијинијум и јефтину пластику. Чак и на екстремном 

притиску и најтежих услова макролон оквир неће кренути да пуца, да се савија или ломи. У комбинацији са 

штајнеровима гуменим оклопним слојем, снажна поузданост је унапређена и додаје бенефиције супериорног 

хвата чак и током екстремно хладних и влажних услова. Велики централни точкић за фокусирање дозвољава лако 

оперисање, чак и са рукавицама. Ови модели су водоотпорни и напуњени су нитрогеном до 14 ,,psi” (фунти по 

квадратном инчу) притиска (,,N2 nitrogen pressure valve system”) осигуравајући да нема маглења или 

кондензације. Ова нова серија нуди 4 различита модела који одговарају било каквој ситуацији. Ловачки часописи 

су ову серију двогледа нахвалили као најквалитетније двогледе које можете добити када је реч о односу цене и 

квалитета. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ranger Xtreme 8x32 

Тежина 620 грама 

Висина 128 мм 

Ширина 124 мм. 

Дубина 60 мм. 

Излазна пупила 4  мм. 

Фактор сумрака 16  

Видно поље на 1000 м. 133 м. 

Водоотпорност До 3 м. 

Температура -20˚C до +80˚C 

Гаранција 10 година 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

Ergonomic eyecups 

Extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve 

technology 

fast-close-focus 

Steiner ComfortUse 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

Steiner NoNoise 

High quality accessories 
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Ranger Xtreme 8x32 

Тежина 620 грама 
Висина 128 мм 
Ширина 124 мм. 
Дубина 60 мм. 
Излазна пупила 4  мм. 
Фактор сумрака 16  
Видно поље на 1000 м. 133 м. 
Водоотпорност До 3 м. 
Температура -20˚C до +80˚C 
Гаранција 10 година 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

STEINER High-Contrast-Optics 
Superb field of view 
Ergonomic eyecups 
Extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 
nitrogen pressure filling with 2-way valve technology 

fast-close-focus 
Steiner ComfortUse 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

Steiner NoNoise 
High quality accessories 

 

 

Ranger Xtreme 8x42 

Тежина 780 грама 

Висина 147 мм 

Ширина 125 мм. 

Дубина 63 мм. 

Излазна пупила 5.25  мм. 

Фактор сумрака 18.3  

Видно поље на 1000 м. 125 м. 

Водоотпорност До 3 м. 

Температура -20˚C до +80˚C 

Гаранција 10 година 
 

 

Ranger Xtreme 10x42 

Тежина 790 грама 

Висина 147 мм 

Ширина 125 мм. 

Дубина 63 мм. 

Излазна пупила 4.2  мм. 

Фактор сумрака 17.6  

Видно поље на 1000 м. 108 м. 

Водоотпорност До 3 м. 

Температура -20˚C до +80˚C 

Гаранција 10 година 
 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

Ergonomic eyecups 

Extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve technology 

fast-close-focus 

Steiner ComfortUse 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

Steiner NoNoise 

High quality accessories 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

Ergonomic eyecups 

Extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve 

technology 

fast-close-focus 

Steiner ComfortUse 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

Steiner NoNoise 

High quality accessories 
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                                   Двогледи за посматрање птица (,,Bird watching binoculars“) 

Посматрање птица је хоби који се доста практикује од стране љубитеља природе. О томе колико је тај хоби 

заступљен у свету, сведочи ова серија специјално направљена за ту сврху. Сатима дуго чекање и посматрање је 

цена коју сваки посматрач птица мора да плати. Ова серија има одличне светлосне карактеристике, велико 

повећање и врло оштру слику. ,,Steiner” је својим двогледима доказао да ова активност може бити јако пријатно 

искуство. 

Од двогледа за посматрање птица, ,,Steiner” има у понуди следеће серије двогледа: ,,Discovery”, ,,Skyhawk Pro”, 

,,Skyhawk 3.0”. 

Skyhawk Pro 

,,Steiner”-ов ,,SkyhawkPro" обезбеђује најбоље перформансе у свим областима које су битне за посматраче птица. 

Побољшана сочива користе „ECO-Glass“ (еколошко стакло) са највећом могућом резолуцијом и најбољим 

квалитетом посматрања која је у сагласности са немачким стандардима. 

,,Steiner”-ови двогледи поседују легендарну репутацију захваљујући својој робусности и практичности. Нови, 

влакнима ојачан композитни материјал обезбеђује велику снагу, дуговећност и значајно мању тежину. 

Јединствена, патентирана штајнерова двосмерна вентил технологија се користи за пуњење ове серије нитрогеном 

под високим притиском. Ово спречава да се вредна сочива магле на температурама од -20 до +70°C  и она су 

 

Ranger Xtreme 8x56 

Тежина 1130 грама 

Висина 183 мм 

Ширина 142 мм. 

Дубина 80 мм. 

Излазна пупила 7  мм. 

Фактор сумрака 21.2 

Видно поље на 1000 м. 125 м. 

Водоотпорност До 3 м. 

Температура -20˚C до +80˚C 

Гаранција 10 година 
 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Superb field of view 

Ergonomic eyecups 

Extreme ruggedness 

NBR-Longlife rubber armouring 

nitrogen pressure filling with 2-way valve technology 

fast-close-focus 

Steiner ComfortUse 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

Steiner NoNoise 

High quality accessories 
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захваљујући овоме заштићена деценијама. Због своје изузетне лакоће, ови двогледи Вас не умарају пуно, чак иако 

сте провели цео дан на терену посматрајући. 

 

 

 

   

 

 

Skyhawk Pro 10x26 

Тежина 320 грама 

Висина 120 мм. 

Ширина 117 мм. 

Дубина 45 мм. 

Излазна пупила 2.6 мм. 

Фактор сумрака 16.1 

Видно поље на 1000 м 94 м. 

Водоотпорност да 

Температура -20˚C  до +70˚C 

Гаранција 10 година 

Skyhawk Pro 8x42 

Тежина 725 грама 

Висина 151 мм. 

Ширина 125 мм. 

Дубина 61 мм. 

Излазна пупила 5.3 мм. 

Фактор сумрака 18.3 

Видно поље на 1000 м 122 м 

Водоотпорност До 2 м 

Температура -20˚C до +70˚C 

Гаранција 10 година 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Distance-Control-System 

Fast-Close-Focus 

Ergonomic eyecups 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

STEINER Nitrogen-Pressure-System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Rugedness 

Ergonomic design 

High-quality accessories 

 

                

 

  

                

Остале карактеристике двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Fast-Close-Focus 

Ergonomic eyecups 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Rugedness 

Ergonomic design 

High-quality accessories 
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Skyhawk Pro 10x32 

Тежина 600 грама 

Висина 132 мм. 

Ширина 122 мм. 

Дубина 61 мм. 

Излазна пупила 3.2 мм. 

Фактор сумрака 17.9 

Видно поље на 1000 м  115 м 

Водоотпорност До 1 м. 

Температура -20˚C  до +70˚C 

Гаранција 10 година 

Skyhawk Pro 10x42 

Тежина 720 грама 

Висина 151 мм. 

Ширина 125 мм. 

Дубина 61 мм. 

Излазна пупила 4.2 мм 

Фактор сумрака 20.5 

Видно поље на 1000 м 105 м. 

Водоотпорност До 1 м 

Температура -20˚C  до +70˚C 

Гаранција 10 година 

 

     

                           

Остале карактеристике двогледа 

((објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Distance-Control-System 

Fast-Close-Focus 

Ergonomic eyecups 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

STEINER Nitrogen-Pressure-System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Rugedness 

Ergonomic design 

High-quality accessories 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. 

стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Distance-Control-System 

Fast -Close-Focus 

Ergonomic eyecups 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

STEINER Nitrogen-Pressure-System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Rugedness 

Ergonomic design 

High-quality accessories 
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                                                                                       ,, Skyhawk 3.0” 

 

Нова ,,Skyhawk 3.0” серија је направљена за екстензивне кориснике, као што су посматрачи птица, животиња или 

природе који захтевају захтевају свеобухватан двоглед- мобилност без тежине, лакоћу употребе и чисту слику. Са 

својом ергономичним дизајном и сочивима са високим контрастом ово је савршен избор за сваког љубитеља 

природе и посматрања истих од Вашег дворишта до самих прашума Амазона. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Skyhawk 3.0 8x42 

Тежина 740 грама 

Висина 147 мм. 

Ширина 128 мм. 

Дубина 61 мм. 

Излазна пупила 5.3 мм 

Фактор сумрака 18.3 

Видно поље на 1000 м 125 м. 

Водоотпорност До 3 м 

Температура -20˚C  до +70˚C 

Гаранција 10 година 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Distance-Control-System 

Fast -Close-Focus 

Ergonomic eyecups 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

STEINER Nitrogen-Pressure-System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Rugedness 

Ergonomic design 

High-quality accessories 
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Discovery 

Направљен у Немачкој за пасиониране посматраче птица широм света, Discovery модели постављају нове 

стандарде оптичке изврсности. Њихови ергономски ,,Softgrips" јастучићи су специјално формирани мекани 

јастучићи за палчеве са не-клизајућом површином што чини ову серију уникатном приликом руковања. Са овом 

серијом Ви бенифицирате максималним посматрачким комфором. ,,High-Definition XP-Optics" (сочива) пружају 

првокласну светлосну трансмисију, јасну и чисту слику, као и оптимални контраст.  

Skyhawk 3.0 10x42 

Тежина 750 грама 

Висина 147 мм. 

Ширина 128 мм. 

Дубина 61 мм. 

Излазна пупила 4.2 мм 

Фактор сумрака 20.5 

Видно поље на 1000 м 108 м. 

Водоотпорност До 3 м 

Температура -20˚C  до 

+70˚C 

Гаранција 10 година 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

Distance-Control-System 

Fast -Close-Focus 

Ergonomic eyecups 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

STEINER Nitrogen-Pressure-System 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Rugedness 

Ergonomic design 

High-quality accessories 
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Ванкућни двогледи (,,Outdoor binoculars”) 

Ова серија је намењена за разне активности у природи, али и друге намене, као нпр. путовања,  гледање утакмице 

с врха трибина, културне догађаје, као што су позоришта, опере итд., како бисте видели, разумели и уживали 

више.  Краси их мала маса и величина, а врхунски квалитет израде, велико повећање и издржљивост. Од 

ванкућних двогледа ,,Steiner” има у понуди следеће серије двогледа: ,,Wildlife XP"и ,,Safari UltraSharp" - који се 

даље деле на подмоделе с различитим повећањима и величинама објектива. 

,,Safari Ultrasharp” 

Захваљујући штајнеровом доказаном робусном дизајну, овај двоглед пркоси свим временским условима и 

омогућавају јасне тродимензионалне обзервације. Са новим ,,Ultrasharp” концептом примењеном на ове двогледе, 

,,Steiner” поставља нови стандард када је реч о компактним двогледима. Невероватна јасноћа и живописност 

слике, веома јасне боје, чак и при тешким светлосним условима је оно што краси ову серију. 

Оргинални ,,Safari” модели су коришћени и тестирани деценијама и продато их је на милионе. Са ,,Steiner”-овим 

,,Sports-Auto-Focus-Plus"-ом увек ћете имати чисту слику на даљинама од 20 метара, па надаље, без потребе за 

рефокусирањем. 

Нови ,,Sports-Auto-Focus Plus" Вам нуди још један пресудни бонус: једном намештен, са једним једноставним 

окретом удесно можете да посматрате предмете веома јасно и на ближим дистанцама од 2 до 20 метара. Ово чини 

,,Safari UltraSharp” 10x30 изузетно практичним за употребу и мултифункционалним за широку примену. 

Discovery 10x44 

Тежина 854 грама 

Висина 188 мм. 

Ширина  126 мм. 

Дубина 65 мм. 

Излазна пупила 4.4 мм. 

Фактор сумрака 20.98 

Видно поље на 1000 м 110 м 

Водоотпорност До 5 м. 

Температура -40˚C до +80˚C 

Гаранција 30 година 

 

 

                     

Остале карактеристике двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

Twist-up eyecups 

softgrips 

High-Definition XP-Optics 

Fast-Close-Focus 

Dual Precision Setting 

Distance Control System 

STEINER Nano Protection 

Nitrogen pressure filling via 2 way valve technology 

NBR-Longlife rubber armouring, extreme ruggedness 

ClicLoc strap attachment 

Standard accessories 
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Wildlife 

Идеални компањом за захтевна посматрања у природи. 

Са овим двогледима ништа се неће моћи сакрити од Вас. Ова серија нуди идеалан баланс између перформанси и 

компактности. 

Дизајнирани да издржи и најгоре услове и да одлично функционише у свакој ситуацији. Са ,,Steiner”-овим 

сочивима високе дефиниције будите сигурни да ћете увек имати оштру слику са високим контрастом и 

брилјантном сликом. Сочива у овим двогледима су специјално премазана за вањску употребу и чак при слабим 

светлосним условима ће Вам увек пружити чисту и јасну слику. Без обзира да ли се крећете пешице, бициклом 

или чамцем, да ли је вруће или хладно, киша или снег, са овом серијом ћете имати лаганог, компактног, јаког и 

верног компањона који ће Вам бити од помоћи и у најгорим условима.  

Safari Ultrasharp 10x30 

Тежина 611 грама 

Ширина 166 мм. 

Висина 120 мм. 

Дубина 57 мм. 

Излазна пупила 3 мм. 

Фактор сумрака 17.32 

Видно поље на 1000 м. 105 м. 

Водоотпорност да 

Температура -20˚C до +70˚C 

Гаранција 10 година 

 

 

  

                           

Остале карактеристике двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Contrast-Optics 

STEINER Sports-Auto-Focus Plus 

3 Dimensional Brilliance 

Ergonomic eyecups 

STEINER Comfortgrip 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Ruggedness 

Ergonomic design 

STEINER eco glass 

High-quality accessories 
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Wildlife Pro 10,5x28 

Тежина 360 грама 

Ширина 108 мм. 

Висина 130 мм 

Дубина 51 мм 

Излазна пупила 2.7 мм. 

Фактор сумрака 17.1 

Видно поље на 1000 м. 88 метара 

Водоотпорност до 2 метра 

Температура  -20˚C до +70˚C 

Гаранција 30 година 

 

             

                  

Остале карактеристике двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High-Definition-Optics 

Fast-Close-Focus 

3 Dimensional Brilliance 

STEINER Nitrogen-Pressure-System 

Ergonomic eyecups 

STEINER Comfortgrip 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

Extreme Rugedness 

Ergonomic design 

STEINER eco glass 

High-quality accessories 
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Двогледи за наутику (,,Marine binoculars”) 

Већина света је вода, а у том свету ,,Steiner"-ови двогледи доминирају 

Светски број 1 двогледи за наутику – поверење које се указује овим двогледима и њихова популарност су 

начиниле ,,Steiner” лидером на светском тржиту за професионално посматрање на води. Деценијама је ,,Steinr” 

посветио развоју иновативним двогледима за најзахтевнијне потребе и ушао је у историју пре тридесетак година 

осмисливши први двоглед са интегрисаним компасом. Али нису стали овде! Већ су и даље наставили са развојем 

ове серије двогледа постављајући нове стандарде. 

,,Steiner”-ови двогледи су омиљени компањон многих врхунских интернационалних тимова у свету за трке на 

води. Расправљајући о карактеристима са стручњацима, као што је ,,John Kostecki", десетоструки светски првак у 

једрењу, ,,Steiner” даље развија техничке карактеристике ових двогледа. Светски спортисти који учествују у 

најтежим такмичењима широм света, као што је “Volvo Ocean Race”, постављају највеће захтевек када је реч о 

њиховој опреми. Њихово искуство са ,,Steiner”-ом обезбеђује значајне ефекте синергије између теорије и праксе. 

Резултат је нова генерација двогледа за наутику, који су супериорни у односу на друге двогледе, када је реч о 

технологији, функционалности и квалитету. 

 

,,Navigator” 7x50 са компасом 

Као љубитељ водених спортова, постављате значајан нагласак на квалитет и поузданост Ваше опреме. ,,Steiner” је 

као резултат тога развио,, Navigator” 7x50 за све професионалнце и рекреативце водених спортова. ,,Navigator” 

7x50 поседује све карактеристике које професионални наутички двоглед мора да поседује. Није само изузетно 

робустан (снажан), већ је и отпоран на водени притисак до 2 метра дубине. 

Такође је опремљен са ,,STEINER High-Contrast-Optics" (сочивима високог контраста) за било коју ситуацију. Ово 

осигурава чисту и кристално јасну слику у слабим светлосним ситуацијама и максимално високи контраст у 

условима са јаком сунчевом светлошћу или током невремена. Такође га красе компас са илуминацијом и комфор 

који обезбеђује штајнеров ,,Sports-Auto-Focus". Нема потребе да га стално рефокусирате: уживајте у чињеници да 

га подесити Вашем виду само једном и након тога можете уживати у оштрој слици у свакој ситуацији без потребе 

за поновним подешавањем, чак и на променљивим и брзо мењајућим дистанцама. 

Ојачано поликарбонско тело од Макрлон влакна које апсорбује шокове са не- клизајућом снажном гуменом 

површином чини ,,Navigator” 7x50 поузданим компањоном. Нитрогенско пуњење спречава маглење и обезбеђује 

одличне перформансе сочива. 
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Navigator 7x50 са интегрисаним компасом 

Тежина 1110 грама 

Висина 140 мм. 

Ширина 207 мм. 

Дубина 95 мм. 

Излазна пупила 7.1 мм. 

Фактор сумрака 18.7 мм. 

Видно поље на 1000 м. 123 м. 

Водоотпорност До 2 м. 

Температура -20˚C до +60˚C 

Гаранција 10 година 

 

Остале карактеристике овог двогледа 

(објашњење истих се може наћи од 6.-14. стр.) 

STEINER High Contrast Optics 

24 hour binocular 

STEINER nitrogen pressure system 

STEINER ClicLoc Strap Attachment 

NBR-Longlife Rubber Armouring 

STEINER Sports Auto Focus 

Extreme ruggedness 

ergonomic design 

High quality accessories 
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STEINER Nighthunter Xtreme oптике 

 

,,Steiner”-ови двогледи су током година стекли невероватну репутацију и популарност широм света, захваљујући 

могућности да задовоље потребе и најзахтевнијих ловаца. ,,Steiner”-ов двоглед ,,Nighthunter Xtreme" 8x56, 

вишеструки победник разних награда, је један од најбоље продаваних ловачких двогледа последњих неколико 

година. Његова светлосна трансмисија и оштрина слике пружају невероватно посматрачко искуство. Сада се 

легендарна репутација ових двогледа преноси на нову штајнерову серију оптика са истим именом: ,,Nighthunter 

Xtreme" коју такође краси иновативни свеукупни концепт фокусиран на високе перформансе. 

,,Nighthunter Xtreme” – први избор за страствене ловце 

 

Без обзира како ловите, да ли у погону, са чеке или прикрадањем, ,,Steiner” има за сваку прилику одговарајућу 

оптику за Вас. Сва 4 модела оптика су дизајнирани за ловце који се ловом баве са страшћу и професионализмом. 

,,Nighthunter” концепт 

 

Невероватна светлосна трансмисија је суштина овог концепта. Иновативни ,,Diamond-Night-Coating" (дијамантски 

премаз) на сочивима пружа оптималан пренос светлости преко читавог видљивог спектра. Слика високе 

дефиниције је оштра све до самих ивица, са јасним и природним бојама и при тежим светлосним условима 

(сумрак и зора), када остале оптике отказују. 
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Иновативни концепт илуминације 

 

Новоразвијена осветљена кончаница са ,,Steiner"-овом паметном илуминацијом (,,STEINER Smart Illumination") 

савршено одговара свим ловачким условима. Руковање с њом је ергономично и функционално, а стално 

променљива пропустљивост осветљене црене тачке је хај-тек (,,high-tech"). У свим условима аутоматска 

илуминација осећа шта се дешава, штедећи батерију и осигуравајући да је пушка увек спремна за пуцање: сензор 

деактивира осветљење када пушке стоји усправно или лежи са стране, а одмах се поново активира чим је 

поставите у позицију за пуцање. Меморија оптике памти Ваше последње подешавање осветљења. Када се не 

користи осветљење се аутоматски гаси након 3 сата (,,auto-off").  

Карактеристике: 

1. ,,HD" (,,High Definition" – висока дефиниција слике) са неупоредивом светлосном трансмисијом. 

2. Интелигентна аутоматска илуминација 

3. Екстремна робусност за дуготрајну употребу 

4. Позиција паљења и гашења је лако препознатљива и из позиције за пуцање. 

5. Подешавајући прстен омогућава добар хват (лако руковање са рукавицама), лако га је подесити и 

централно је лоциран. 

6. Брзо подешавање омогућава да прођете кроз читав низ подешавања у неколико секунди окретањем и 

држањем прстена под притиском. 

7. Када остане још мало батерије треперујуће светло се активира. Другу батерију брзо и лако налазите, она је 

постављена у заштитни поклопац точкића за подешавање кончанице, тиме осигуравајући додатну 

сигурност. 

У односу на водеће конкуренте, крива светлосне 

трансмисије нових ,,Nighthunter Xtreme" оптика 

пружа јасну предност. Ово је резултат 

дугогодишњег искуства, интензивног и 

квалитетног развоја производа. 

За страственог ловца, ове оптике представљају 

нову еру иновација, а самим тим и гаранцију 

успеха и уживања у лову. 
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Карактеристике оптика 

Код сваког њиховог производа када посетите њихову интернет страницу, каталог, итд., видећете разне иконице и 

обележја, која у ствари представљају једну од следећих технологија које су кориштене при његовој изради, 

карактеристика или особина које красе дати производ (серију производа) и које га чине јединственим. 

,,5-Power Zoom” 

 

Овај фактор увек омогућава одговарајућу магнификацију и великодушно видно поље. Магнификација се лако 

очитава и из позиције за пуцање. 

,,STEINER Diamond-Night-Coating” 

 

Развивши потпуно нову врсту ,,Diamond-Night-Coating" (дијамантски ноћни премаз) технологију, ,,Steiner” је 

развио оптике које у потпуности одговарају лову и које постављају нове стандарде. Употреба и комбинација 

ретких флуорида и минералних материја обезбеђују преламања светлости кроз читав светлосни спектар који је 

без премца. Слике су изузетно оштре са највишим нивоом контраста, све до самих ивица. Контуре су увек јасно и 

изразито видљиве, а дифузна светлост је сведена на минимум. Ови фактори гарантују најбоље могуће услове за 

посматрање, чак и у најгорим светлосним условима. 

,,STEINER High-Definition-Optics” 

 

Високо специјализован слој омогућава првокласну светлосну трансмисију. Слике су изузетно оштре са највећим 

контрастом чак и у слабим светлосним условима и током сумрака. Дифузна светлост је сведена на минимум. 
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,,STEINER Smart Illumination” 

 

Иновативни концепт илуминације-у свим условима аутоматска илуминација осећа шта се дешава, штедећи 

батерију и осигуравајући да је пушка увек спремна за пуцање: сензор деактивира осветљење када пушка стоји 

усправно или лежи са стране, а одмах се поново активира чим је поставите у позицију за пуцање. Црвену тачку 

можете подесити од веома светле за најбољу видљивост, чак и на снежним површинама и у условима јаке сунчеве 

светлости, до пригушене за ноћни лов. 

Меморија памти Ваше последње подешавање осветљења. Када се не користи осветљење се аутоматски гаси након 

3 сата (,,auto-off”). 

,,STEINER Nano-protection” 

 

Непревазиђено чиста слика је омогућена захваљујући ,,Steiner”-овој нано-протекцији. Овај слој штити сочива у 

потпуности од прљавштине, кише, слане воде, зноја, снега и влаге. Захваљујући овом слоју чишћење је у знатној 

мери олакшано и тешко уклоњива прљавштина је сада ствар прошлости. Ултра танки хидрофобно површински 

третман на сочивима и објективу осигурава оштру слику са јасним контрастом боја. 

,,STEINER ComfortUse” 

 

Изузетно лако руковање оптиком, чак и са рукавицама. Такође се сва подешавања могу очитати из позиције за 

пуцање. 
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,,STEINER NoNoise” 

 

,,Steiner”-овим оптикама се може руковати у потпуној тишини. Гумени покривачи на истуреним и кључним 

деловима који се користе су обезбедиле ефикасну апсропцију звука. 

,,Parallax adjustment” 

 

Спречава могуће грешке нишањења на великим даљинама узроковане астигматичним аберацијама. 

,,Accessories” 

 

Ова серија оптика долази са добро осмишљеним додацима: додатном батеријом и неопренском навлаком. Снажна 

неопренска навлака пружа заштиту оптике и може се врло брзо, нечујно и лагано скинути. 

,,Extreme ruggedness” 

 

Изузетно отпорни материјали и прецизне конструкције пружају оптикама изузетну стабилност и отпорност, чак и 

код пушака већих и јачих калибара. 
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,,STEINER Nitrogen-Pressure-System” 

 

Маглење стакала или формирање кондензације унутар оптике је у потпуности спречена, захваљујући 

штајнеровом високо-технолошком решењу са нитрогеном. 

,,Water pressure proof” 

 

,,Steiner”-ове оптике могу да издрже притисак до 2 метра под водом, захваљујући специјалним техникама 

затварања. Прашина, влага и прљавштина не могу да уђу у оптике. 

,,Temperature resistant” 

 

Чак ни температурне варијације од -25 до +65°С неће негативно утицати на функционалност оптике. 

,,Made in Germany” 

 

Оптике су направљене у Немачкој и тестиране да задовоље све штајнерове стандарде. 

,,Warranty” 

 

 

 

 

Гаранција на штајнерове 

оптике износи 10 година. 
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Модели 

 

 

 

+  

 

Нарочито погодна за лов са чеке током сумрака и у ноћ. Захваљујући оптималном приносу светлости, оптика 

може лако уочити мету и при најтежим светлосним условима. Изузетно лако подешавање осветљене црвене 

тачке, која се аутоматски пали. 

Замислите следећу сцену: провели сте сате чекајући, месец баца пригушено светло на ивици шуме, када изненада 

уочите неколико дивљих свиња, једва их можете разазнати. Мала количина месечеве светлости успева да Вам 

омогући да видите Вашу мету, Ви подигнете пушку, сензор покрета аутоматски пали осветљену кончаницу, 

нанишаните,...и пуцањ разбија тишину.  

Да бисте ово постигли потребно је да имате оптику чије перформансе превазилазе стандардна очекивања. 

Захваљујући свом објективу од 56 мм. и јединственим дијамантским премазом сочива са високом дефиницијом 

(,,Diamond-Night-Coating with HD optics"), ,,Steiner” је успео да обезбеди оптику са врхунском светлосном 

трансмисијом, како би Вам у знатној мери олакшала успех у лову. 

 

 

 

 

Nighthunter Xtreme 3-15x56 

Тежина без/са шином 770/810 грама 

Дужина 360 мм. 

Температура -25 ˚C до +65˚C 

Излазна пупила 10.4-3.7 мм. 

Видно поље на 100 м. 12.1-2.4 м. 

Оптимална удаљеност ока 

од оптике 

90 мм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Без паралакса Од  50 м. до 

бесконачности. 

Максимално подешавање 

на 100 м.  

елевација/ветар 

150 цм./80 цм. 

Кончаница 4А-I, други фокални 

план 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Батерија CR2032 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 35-40 стр.) 

 

        * - 2 године на електронске делове 
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Једна за све. Свестрана, довољно снажна оптика за лов током сумрака и ноћи осветљене месечином. Има широко 

видно поље код мањих увећања за успешно и брзо нишањење дивљачи у пуном трку. Једноставна за руковање. Са 

моделом 2-10x50 ћете увек бити добро опремљени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nighthunter Xtreme 2-10x50 

Тежина без/са шином 715/750 грама 

Дужина 352 мм. 

Температура -25˚C до +65˚C 

Излазна пупила 11.6-5.0 мм. 

Видно поље на 100 м. 18.2-3.6 м. 

Оптимална удаљеност ока од 

оптике 

90 мм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Без паралакса 100 м. 

Максимално подешавање на 

100 м.  

елевација/ветар 

150 цм./80 цм. 

Кончаница 4А-I, други фокални 

план 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Батерија CR 2032 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 35.-40 стр.) 

* - 2 године на електронске делове 
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Компактна, лагана и једноставна за руковање-идеална за прикрадање. Не оставаља утисак само захваљујући 

својим елегантним пропорцијама, већ ова практична оптика има потенцијала за универзалну употребу. Ваш 

поуздан партнер широм света, без обзира да ли ловите у тундри, савани, или у планинама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nighthunter Xtreme 1.6-8x42 

Тежина без/са шином 680/710 грама 

Дужина 330 мм. 

Температура -25˚C до +65˚C 

Излазна пупила 12.1-5.25 мм. 

Видно поље на 100 м. 23.1-4.5 м. 

Оптимална удаљеност ока од 

оптике 

90 мм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Без паралакса 100 м. 

Максимално подешавање на 

100 м.  

елевација/ветар 

150 цм./80 цм. 

Кончаница 4А-I, други 

фокални план 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Батерија CR 2032 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 35.-40 стр.) 

* - 2 године на резервне делове 
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Специјално намењенa за погон. Захваљујући свом широком видном пољу (36 метра на 100 метара) веома је лако 

брзо уочити и нанишанити дивљач. Чак и током јаке дневне светлости или рефлексије светлости са снежних 

површина, осветљена црвена тачка кончанице остаје јасно видљива и у знатној мери олакшава да нанишанете 

Вашу мету. Чим подигнете пушку у позицију за пуцање, сензор покрета пали црвену тачку. Компактна и лагана 

конструкција је идеална за погон и за трагање рањене дивљачи. 

 

 

 

Nighthunter Xtreme 1-5x24 

Тежина без/са шином 580/610 грама 

Дужина 295 мм. 

Температура -25˚C до +65˚C 

Излазна пупила 11.5-4.8 мм. 

Видно поље на 100 м. 36-7.2 м. 

Оптимална удаљеност ока од 

оптике 

90 мм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Без паралакса 100 м. 

Максимално подешавање на 

100 м.  

елевација/ветар 

320 цм./320 цм. 

Кончаница 4А-I, други 

фокални план 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Батерија CR 2032 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 35.-40 стр.) 

* - 2 године на електронске делове 
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                                                                     ,,Ranger” оптике 

                                                              Широке, јасне и кратке оптике 

  

Нова серија ,,Ranger” оптика краси кратка конструкција са широким видним пољем. Ове оптике 

садрше сочива са високим контрастом и имају светлосну трансмисију од преко 90%. Њихова мала 

тежина, отпорност на шокове, и леп дизајн Вам дају највише што можете тражити за дату цену и 

увек ће Вам обезбедити добре перформансе, без обзира на оружје или мету. Како би осигурао 

веома висок квалитет, брилијантне и јасне оптике по фер цени, ,,Steiner” се одлучио за,, 4x Zoom” 

који има деценије доказано практично искуство и дозвољава ловцима широм света да комбинују 

ову нову серију оптика са својом омиљеном пушком. 

Атрактиван, једноделни, врло стабилни алуминијумски тубус са  ,,velvety-matt", против 

огреботина, тврдо елоксираним финишом, нежно заобљеним деловима и елегантним радијусима. 

Висок степен стабилности током пуцања, поуздани механизам за подешавање кончанице 

осигуравају прецизне и сигурне поготке. Нитрогеном напуњене оптике су водоотпорне, чак и без 

заштитних капица на туретима. Поседује више нивоа илумиције, укупно 11, од којих је 5 за 

дневне, а 6 за ноћне услове, тиме покривајући цео спектар светлосних услова. Оптике су тако 

дизајниране да се њима чак и током екстремне хладноће лако рукује. Ове лагане и снашне оптике 

имају 4A-I  кончаницу у другом фокалном плану. Ово осигурава добар преглед и лако нишањење 

без покривања већег дела мете кончаницом. Висока резолуција (оштрина) са добром дефиницијом 

од једног до другог руба оптике и високим контрастом осигуравају изузетну резолуцију детаља и 

јасну слику. Велико видно поље и безбедна удаљеност ока од оптика који износи око 9 цм. је у 

складу са модерним практичним захтевима.  

Ова серија садржи следеће моделе: 1-4x24, 2-8x42, 3-12x56 и 4-16x56.  

 

Предности у којима ловци могу да уживају: 

 

- одличан однос цене и квалитета 

- високо-квалитетне оптике са високом светлосном трансмисијом и јаким контрастом 

- оштре слике 

- Практична, подешавајућа илуминација 

- Подешавање паралакса са моделом 4-16x56 

- Атрактивне, лаке за руковање и мала тежина 

- ,,Velvety-matt“, отпоран на огреботине, тврдо елоксирајући тубус 

- Лако доступни, не-клизећи делови. 

- Веома отпорне на трзаје и водоотпорне до 2 м. 

- Поуздана и прецизан механизам 

- Може да се оперише са оптиком без проблема, чак и током екстремне зиме 

- Велико видно поље 

- Велика, сигурна удаљеност ока од оптике 

- Ефективни 4X Zoom   
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                                                            Карактеристике ,,Ranger“ оптика 

 

                                                           ,,STEINER HIGH-CONTRAST-OPTICS“ 

 

                                                                                    
 

,,Steiner High-Contrast-Optics" пружа јасну, чисту, оштру и брилијантну слику са одличном 

резолуцијом детаља. 

 

                                                                                ,,XL field of view“ 

 

                                                                               
 

Екстра велико видно поље и сигурна дистанца ока од оптику (9 цм.) омогућава брз и добар 

преглед и сигурност у свакој ситуацији. 

 

                                                                     ,, Intuitive reticle illumination“ 

 

Интуитивна илуминација кончанице има 11 нивоа осветљености, 6 ноћних и 5 дневних, тиме 

покривајући широк спектар светслосних услова. Између сваког нивоа се налази позиција за 

гашење црвене тачке.  

 

                                                                             ,,Reliable mechanics“ 

 

Поуздани механизам рада пружа тачне репетиције и тачне кликове, као и прецизно подешавање 

диоптрије и не-клизеће, гумене точкиће. 

 

              

                                           ,, Extreme ruggedness“ & ,,STEINER Nitrogen-Pressure-Filling“ 
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Екстремна робусност је постигнута захваљујући високо отрпоним материјалима и прецизној, 

поузданој конструкцији што оптици даје екстремну пуцачку стабилност. Водоотпорност до 2 м. 

чак и без капица на туретима. Специјалне технике затварања ово чине могућим. Прашина, 

прљавштина и влага не могу да пенетрирају у оптику. Маглење или формирање кондензације у 

унутрашњости оптике је у потпуности елиминисано захваљујући ,,STEINER Nitrogen-Pressure-

Filling". Чак и температурне варијације од 25˚C до +65˚C неће утицати на функционалност оптике 

и сви покретни делови се могу користити. 

 

                                                                ,,Elegant, lightweigth and short design“ 

 

Елегантан, лаган и леп дизајн, једноделни тубус са мате, отпорним на огреботине, тврдо 

анодизираним финишем.  

 

                                                                      Temperature resistant 

 

Чак ни температурне варијације од -25 до +65°С неће негативно утицати на функционалност 

оптике. 

 

Warranty 

 
 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаранција на штајнерове 

оптике износи 10 година. 
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                                       Ranger 1-4x24 -специјалиста за лов у погону 

 

Класични модел за лов у погону са великим видним пољем од 37 м. до 9 м. на 100 м. даљине. 

Идеалан оптични нишан за лов дивљачи у покрету (на увеличању 1x можете да пуцате са оба ока 

отворена).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                           

 

                                 Ranger 1-4x24 

Тежина  490 грама 

Дужина 262 мм. 

Температура -25˚C до +65˚C 

Излазна пупила 12.0-6.0 мм. 

Видно поље на 100 м. 37-9.2 м. 

Оптимална удаљеност ока од оптике 90 мм. 

Подешавање по клику 1 цм. 

Максимално подешавање на 100 м.  

елевација/ветар 

125/125 цм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Кончаница 4А-I 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 48-49 стр.) 

* 2 године гаранција на електронске делове 
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                                               Ranger 2-8x42 - специјалиста за прикрадање 

 

Типичан, елегантан и универзалан оптички нишан за прикрадање. Погодан је за лов током дана, па 

све до зоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ranger 2-8x42 

Тежина  585 грама 

Дужина 303 мм. 

Температура -25˚C до 

+65˚C 

Излазна пупила 12.0-5.3 мм. 

Видно поље на 100 м. 18.3-4.7 м. 

Оптимална удаљеност ока од 

оптике 

90 мм. 

Подешавање по клику 1 цм. 

Максимално подешавање на 

100 м.  

елевација/ветар 

125/125 цм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Кончаница 4А-I 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 48-49 

стр.) 

*- 2 године на електронске делове 
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                                                  Ranger 3-12x56 - свеобухватна оптика 

 

Свеобухватна оптика са високим перформансама за лов са чеке или прикрадањем. Са својих 705 

грама тежине је такође веома лагана. Са веома великом светлосном трансмисијом савршен је 

компањон за лов током лоших светлосних услова. Прецизно подешавање илуминације пружа 

одличне перформансе од дневних услова до услова са мало светлости. Оптика за све типове 

пушака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Ranger 3-12x56 

Тежина  705 грама 

Дужина 337 мм. 

Температура -25˚C до 

+65˚C 

Излазна пупила 12.0-4.7 мм. 

Видно поље на 100 м. 12.0-3.0 м. 

Оптимална удаљеност ока од 

оптике 

90 мм. 

Подешавање по клику 1 цм. 

Максимално подешавање на 100 

м.  

елевација/ветар 

85/85 цм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Кончаница 4А-I 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 48-49 

стр.) 

*- 2 године на електронске делове 
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                                          Ranger 4-16x56 - специјалиста за далека гађања 

 

Овај модел је специјалиста за далека и прецизна гађања чак и у течким светлосним условима. 

Доказан за захтевне ловачке ситуације. Одлични детаљи уз високу магнификацију. Подешавање 

паралакса од 50 м. до бесконачности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranger 4-16x56 

Тежина  720 грама 

Дужина 368 мм. 

Температура -25˚C до 

+65˚C 

Излазна пупила 12.0-4.5мм. 

Видно поље на 100 м. 9.2-2.3 м. 

Оптимална удаљеност ока од 

оптике 

90 мм. 

Подешавање по клику 1 цм. 

Максимално подешавање на 100 м.  

елевација/ветар 

85/55 цм. 

Подешавање диоптрије -3 до +2 

Кончаница 4А-I 

Пречник тубуса 30 мм. 

Водоотпоран До 2 м. 

Гаранција 10 година* 

(остале карактеристике можете наћи од 48-49 стр.) 

*- 2 године на електронске делове 
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                                                          ,,STEINER MICRO REFLEX SIGHT (MRS)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брз и тачан погодак је кључан у многим ловачким ситуацијама. На краћим дистанцама, ово је 

могуће постићи са MRS, као ни са једном другом оптиким инструментом. У свим временским 

условима и тешким светлосним условима овај брзи нишан је савршен додатак Вашој опреми. 

 

Овај брзи нишан је савршен за лов на брзе, покретне мете и за брза пуцања.  Идеалан за тактичне 

операције, патролно оружје, такмичења, лов и друге сврхе. 

Са својим ниским профилом, MRS је добро избалансиран на било којој платформи.  

Тачка од 3 МОА се може веома брзо наћи и неће реметити покирвање мете на већим даљинама. 

У потпуности прилагодљив за ветар и елевацију са 1 МОА кликом и 30 кликова у сваком смеру. 

Црвена тачка може да се подеси на аутоматску контролу илумијације или ручно са три нивоа 

јачине.  

Користи CR1632 батерију, омогучавајући око 550 часова поузданог рада. 

Батерија се мења са стране, тако да нема потребе да се скида и поново упуцава када морате да 

замените батерију.  

Веома компактан и тежи само 70 грама. 

 

 

 

 

 

 

 

Micro Reflex Sight (MRS) 

Увеличање 1x 

Тежина (са монтажом) < 70 грама 

Ширина x Висина x 

Дужина 

(са монтажом) 

46 x 40x 48 

мм. 

Величина сочива 21x15 мм. 

Ветар 90 МОА 

Елевација 90 МОА 

Батерија CR 1632 

Гаранција 10 година* 

* - 2 године на електронске делове 
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Упоредни тест 6 високо квалитетних двогледа у немачком ловачком часопису ,, 

Deutsche Jagdzeitung" бр. 9/2014 (где можете детаљније прочитати резултате овог 

теста).  

 

У наставку је кратка интерпретација датог теста. 

 

Током слабих светлосних услова, двогледи и оптике би требале бити екстремно моћне.  

Не сме бити компромиса када је реч о лову у лошијим светлосним условима и сваки озбиљан 

ловац себи не сме допустити да у таквим условима поседује јефтиније или чак просечне двогледе 

(Nikon, Meopta, Minox, Vixen, DDoptics) коју не могу да задовоље нити имају приближну 

светлосну трансмисију и перформансе, као што су високо-квалитетни произвођачи. 

 

Они који траже врхунски квалитет за своје очи, имају избор између следећих брендова: Zeiss, 

Swarovski, Steiner и Docter. 

У тесту ће бити укључени следећи модели: Zeiss Victory FL 8x56, Zeiss Conquest HD 8x56, 

Swarovski SLC 8x56, Docter ED 8x56, Steiner Nighthunter Xtreme 8x56 и Zeiss Victory HT 8x54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

,,Nighthunter Xtreme 8x56” има најбољу светлосну трансмисију од свих наведених двогледа 

  - дневна: 95,3%, ноћна: 93,5% 
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Приликом овог тестирања ,,Steiner”-ов ,,Nighunter Xtreme 8x56” је однео победу, из следећих 

разлога: 

 

1. Има најбољу светлосну трансмисију од свих наведених двогледа 

  - дневна: 95,3%, ноћна: 93,5% 

2. По питању своје тежине је најлакши, са само 1.080 грама у категорији 8x56 модела. Једино је 

Zeiss Victory HT 8x54 лакши, али он је 8x54, а не 8x56.  

3. Са ценовног аспекта је такође однео победу, јер од свих наведених има најмању цену. 

 

Nighthunter Xtreme 8x56 је двоглед који има најбољи однос цене и квалитета од свих наведених 

модела у овом тесту. 
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                            STEINER COMFORT HARNESS 

 

Comfort Harness дозвољава удобну ношњу двогледа.  

Двоглед из овог положаја можете брзо подићи ка Вашим очима за 

посматрање и када завршите спустите га поново на груди.  

Двоглед је сигурно повезан за овај систем, а по потреби се може 

веома брзо одвојити.  

Смањује умарање врата и леђњих мишића и сигуран је и лак за 

употребу.  


