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ES-XL-2ll-R 
LED-lampa / lasersikte   

Marknadens minsta och vassaste eftersöks paket, kan alltid finnas på plats i ryggsäcken/fickan redo 
att monteras när den behövs. Ett ovärderligt hjälpmedel för snabbt skyttet i trängda situationer när 
inget får gå fel. Grym ljusstyrka kombinerat med kraftigt lasersikte ger dig alla möjligheter att lyckas 
med skyttet under de tuffaste förhållanden i mörker.  

 

ES-XL-2ll-R är en professionell utrustning 
utvecklad för militärt och polisiärt användande 
i krävande situationer och används flitigt av 
olika styrkor med högt betyg. Inte att förväxla 
med diverse KOPIOR tillverkade i 
komposit/plast med låg hållbarhet, svag 
belysning och dålig laser. 
 

 

 

 
Hela konceptet är väl genomtänkt och byggt enbart med de bästa materialen.  
Kroppen är fräst ur ett enda stycke, högklassig flygplansaluminium (7061-T6) som hårdanodiserats 
enligt militär standard.   
 
Det integrerade snabbfästet passar både vanliga Weaver klackar och Picatinny-rail. Fästet är fräst 
direkt i kroppen för maximal styrka, minimal vikt och högsta funktionssäkerhet. 

ES-XL-2ll-R är marknadens minsta och starkaste kombination mellan lasersikte och högklassig CREE 
Q5 Led-belysning. Trots sitt lilla format ger XL-2ll sanslöst starkt belysning på hela 200 Lumen med 
otroligt bra sidobelysning (120grader), extrem räckvidd med en bländande centrumpunkt som kan 
användas vid beskjutning av mål på nära håll.  Lasern är på 5mw, 635nm med flera hundra meters 
räckvidd och en mycket samlad punkt.  Lasersiktet är givetvis justerbart för inskjutning av vapnet 
med fjäderbelastade justerskruvar för att förhindra att träffläget ändras av vapnets rekyl. 

Enheten kan enkelt ställas mellan fyra olika lägen med hjälp av två kontrollknappar, en knapp för val 
av funktion samt ett vred för aktivering. Trycks aktiveringsknappen ner på ena sidan tänds valt läge, 
åt andra hållet är den återfjädrande (tuta) för tillfällig aktivering. De fyra lägena är: 

1. LED-belysning och laser 
2. Enbart LED-belysning 
3. Enbart Laser 
4. Strobe (blinkar) 
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Specifikation 

Teknisk beskrivning:  laser 

1. Våglängd: 650 – 660nm 
2. Power output: 3 W 
3. Laser typ: (mw) 5 
4. Batterityp: 2 st CR123 Lithium  
5. Brinntid: med belysning/laser 2,5 tim (maxbelastning) 

Teknisk beskrivning: CREE Q5 LED lampa 

1. Lampmodell: CREE Q5 LED-003 
2. Styrka: 3W 
3. Längd: 85mm 
4.  Ljusstyrka: 200 Lumen med bländande centrumpunkt och brett sidoljus. 
5. Reflektor vinkel (ljusbild ): 120 grader 
6. Lampsken: Cold White 
7. Max ström förbrukning: 750mA 
8. Arbetstemperatur: -20 + 65 grader 
9. Livslängd lampa: 50000 timmar 

 
Detaljerad information laser: 

1. Modell: LD-65o-5X 
2. Diameter: 5.6 mm 
3. Längd: 50mm 
4. Arbetstemperatur: -10 till + 50grader 
5. Max strömförbrukning: 50mA 
6. Livstid: 5000 timmar 
7. Strömstyrka: 3V 

 
Övrig detaljinformation: 

1. Vikt med batterier: 133.8 gram 
2. Garanti: utvidgad 
3. Material: flygplans aluminium 7061-T6 
4. Ytbehandling: Anodic oxidation V r3 Black 
5. Fäste: integrerat Weaver/Picatinny 

 
Leverans innehåll: 

1. Kombinerat LED/lasersikte 
2. Kalibreringsverktyg 
3. 2 CR-123A Lithium batterier 
4. Manual   


