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Z-aim FORCE 3-30x56 

Force 3-30x56 belyst är ett kraftfullt kikarsikte med hela 10x förstoringsväxel 
som ger dig möjlighet för skytte på långt håll utan att sakna den låga förstoring 
som krävs vid skytte på korta avstånd. Dessutom utrustats med belysning i 
absolut toppklass för skytte i mörker. 

 
Force har allt ett modernt kikarsikte skall ha: 
sidoparallax ner till 10 meter, gasfylld, 
anodiserad aluminiumtub i ett stycke, ”multi 
file” antireflexbehandlade glaslinser för god 
skärpa och ljustransmission, belyst riktmedel 
med styrkan ställbar i 10 steg (röd), långt, 
konstant ögonavstånd, brett synfält och 
marknadens största förstoringsväxel på 
hela10x.  
 
                                                                                         
Höjd och sidjustering i centimeter (5 
mm) per klick på 100 meter ger möjlighet 
till mycket noggrann inskjutning. Givetvis 
är även det ballistiska riktmedlet beräknat i 
centimeter. Med 56 mm linsöppning, belyst 
riktmedel, antireflexbehandlade linser av 
glas är 3-30x56 ett kikarsikte med goda 
mörkeregenskaper. Långt utstick på tuben 
framför objektivlinsen motverkar 
reflekterande sidoljus och regnstänk.   

 

Z-aim Force 3-30x56 har belysning ställbar i 10 steg (röd). 
Styrkan på belysningen är noggrant utprovad och har perfekt 
styrka för skytte i dåligt ljus såväl som användande dagtid. 
För bästa fokus är endast riktmedlets centrumpunkt belyst. 
Belysningsvredet har tydliga och distinkta lägen och 
ergonomisk placering. Drivs av ett 3V litium batteri, modell 
CR2032. 

Okularets kant är gummiklädd för att minska 
skaderisken om olyckan är framme. Risken att du hamnar i 
”halvmåneklubben” med Z-aim kikarsikten är dock minimal 
eftersom att de har marknadens längsta ögonavstånd!  



 

©Z-AIM AB 

www.z-aim.com 

Z-aim Force har ratt för parallaxjustering placerad på 
vänster sida tillsammans med targetrattarna för justering 
i höjd och sidled.  
Ergonomisk placering och utformning gör justeringen 
mycket enklare än på äldre konstruktioner, med 
parallaxjusteringen placerad framme vid objektivet. 

Parallaxjustering är nödvändig på kikarsikten vars 
förstoring är större än 14x och skytte sker på långa 
avstånd. Ett kikarsikte med 56 mm tub utan parallax kan 
ge parallaxfel med som mest 56mm på 100 meter.  

 
Z-aim Force 3-30x56 är utrustad med 
targetrattar/ballistiktorn med tröga och distinkta klick för 
enkel och snabb kompensering i höjd och sidled efter 
behov. Ett klick motsvarar 5 mm på 100 meter. Varje hel 
gradering motsvarar 4 cm på 100 meter. Tagetrattarna 
nollas enkelt efter inskjutningen av vapnet. 

 

På 100 meter har 3-30x56 en justermån av ± 72.5 cm   
 i höjd och sidled. (145cm) 
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Tekniska specifikationer: Z-aim FORCE 3-30x56 

 
• Förstoring: 3-30x  
• Objektiv diameter: 56 mm  
• Riktmedel: Z-Z1  
• Diameter okular: 37 mm  
• Belyst riktmedel: ställbar styrka i 10 steg (röd)  
• Sidoparallax: ner till 10 yds (9,1 meter)  
• Tubdiameter: 30 mm  
• Tubmaterial: aluminium/singel/mattsvart  
• Exit pupill (mm): 14,5–1,86  
• Coating: Multi Green file  
• Antal linser:14  
• Monterings längd: 159 mm  
• Ögonavstånd: 11,75-9,5 cm 

 
Mått vid 100 meters avstånd: 
 
• Synfält: 11,4-1,15 meter  
• Justerområde: höjd 72,5cm (25MOA = 145 cm)  
• Justerområde: sida 72,5cm (25MOA =145 cm) 
• Justering per klick: 5 mm  
• Targetrattar som kan nollställas.  
• Längd 38.2 cm  
• Vattentät och imtät  
• Stötsäker  
• Flippskydd ingår 
• Vikt: 903 gram  

 

 

 

Kikarsiktena från Z-aim matchar det mesta i prestanda, kvalitet 

och slår alla när det gäller priset.  

För dig som söker ett sikte som inte begränsar ett effektivt skytte i 

varierad jakt med samma vapen finns inget att fundera över. 
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Riktmedel: Z-aim Z-Z1 
 
Riktmedlet är anpassat till kikarens förstoringsväxel på 10x. Genomtänkt designen gör att 
riktmedlet passar bra för snabbt korthållsskytte, dåliga ljusförhållanden och långhållsskytte. 
Observera att bilden på riktmedlet inte är skalenlig samt att den inte visar hela riktmedlet som 
det ses i kikarsiktet.   

• För att uppnå bästa möjliga mörkeregenskaper är endast centrumpunkten belyst, 
svagaste läget av belysningen är endast synlig i fullt mörker. 

• Grova yttre horisontella linjer med tunn centrumring för ökad fokus vid skytte på 
rörliga mål. 

• Tunna vertikala linjer för precisionsskytte. Bredd 4 mm på 100 meter vid högsta 
förstoring. 

• Liten centrumpunkt för precisionsskytte, storlek 1 cm på 100 meters avstånd med 
högsta förstoring. 

• Nedre vertikal linje försedd med ballistisk indelning, 2.5 cm mellan varje streck på 
högsta förstoringen och 100 meters avstånd. 

• Riktmedlet är etsat direkt på glaslinsen för högsta styrka och kontrast.  
Vårt riktmedel är framställt för praktisk jakt och ger dig betydligt bättre förutsättningar att 
kompensera i höjdled med mindre intervall än andra kikarsikten på marknaden som 
beräknas enligt MIL. MIL-dot indelade riktmedel har, enligt oss, för långt avstånd mellan 
linjerna för att användas på ett bra sätt på avstånd som är aktuella under jakt. Med vårt 
riktmedel har du däremot ett mycket användbart ballistiskt riktmedel som är lätt att 
använda. Ett smidigt sätt att öka säkerheten i skyttet på längre avstånd.  
 
 

 
 

 
 
 

 


