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Nigdy nie wiadomo gdzie będziesz musiał wypełniać swój obowiązek. Ale możesz uzbroić się w najlepszą optykę ze wszystkich. 
Trijicon ACOG jest odporny, niezawodny i zawsze gotowy by szybko reagować w jakiejkolwiek sytuacji.

ZDOLNOŚCI
Z podwójnie oświetlaną siatką Trijicon ACOG dostarcza strzelcom wy-
raźny punkt celowania we wszystkich warunkach oświetlenia – bez 
użycia baterii. Zasilana przez fosforyzującą lampę trytową siatka ce-
lownika świeci w słabych warunkach oświetlenia, a zaawansowana 
technika światłowodowa pozwala natychmiastowo w sposób auto-
matyczny regulować poziom jasności i kontrast siatki w jaśniejszych 
warunkach. 

Wiele modeli używających nowatorskiego systemu Bindon Aiming 
Concept™ (BAC), wliczając w to ACOG 4x32, jest teraz dostępnych dla 
myśliwych do polowania i strzelania do celów. Ta rewolucyjna metoda 
celowania (dwoje oczu otwartych) umożliwia instynktowne wyzna-
czyć cel i zwiększając jednocześnie potencjał strzelca w zakresie szyb-
kości dostrzeżenia oraz namierzenia celu. Celowniki posiadają wiele 
różnych siatek celowniczych, które są zerowane fabrycznie. Dzięki so-
czewkom, których pokryta warstwą antyrefleksową duża powierzch-
nia zbiera większą ilość światła obraz jest bardziej przejrzysty oraz po-
zbawiony wszelkich zniekształceń. Posiadając większy okular można 
szybciej namierzyć cel nawet jeżeli oko strzelca nie jest idealnie w li-
nii celowania. Oczywiście gdy cel jest już uchwycony ACOG umożliwi 
strzelcowi oddanie precyzyjnego strzału.

NIEPORÓWNYWALNOŚĆ
ACOG jest wykonany w twardej obudowie (wojskowy stop alumi-
nium) i jest wodoodporny do głębokości 100m - co czyni go niemal 
niezniszczalnym. Dzięki ruchomemu montażowi pryzmatu Trijicon 
ACOG jest dużo bardziej odporny niż konwencjonalne projekty. ACOG 
nie wymaga baterii, które są narażone na uszkodzenia dzięki czemu 
można wykorzystać go w praktycznie każdej sytuacji.

ZAuFANIE
Wybierając ACOG jesteś w doborowym towarzystwie. Faktycznie 
wśród użytkowników produktów najlepszej firmy na świecie.  ACOG 
jest oficjalnym bojowym celownikiem optycznym U.S. Marine Corps.   
W dodatku, Trijicon ACOG 4x32 jest standardowym celownikiem uży-
wanym przez Siły Specjalne oraz jest oficjalną optyką z powiększe-
niem w użyciu Armii U.S.

ACOG 6x48 posiada ręczną regulację jasności, dzięki czemu można 
dopasować poziom jasności oświetlenia i kontrastu siatki celownika 
idealnie do Twoich preferencji. Zastosowanie takiego typu regulacji 
jest całkowicie bezawaryjne. 

TA31RCO
Trijicon ACOG® (TA31RCO) jest oficjalnym bojowym celownikiem 
optycznym U.S. Marine Corps. i US Army. Model ACOG 4x32 jest naj-
częściej wybieranym bojowym celownikiem optycznym w  US Army.
Trijicon 4x32 ACOG® (TA 31 RCO-M 150) jest dostępny dla rynku cy-
wilnego. 

ACOG jest idealny dla wszystkich szukających celownika, który jest 
odporny, niezawodny i pozwala działać w krytycznych sytuacjach. 

Celownik wyposażony w siatkę z czerwonym znakiem celowniczym 
typu sierżant i Bullet Drop Compensator (BDC czyli poprawka na opad 
pocisku) umożliwia skuteczne celowanie powyżej 800 metrów. Triji-
con 4x32 jest lekki, wszechstronny a montaż w standardzie MIL-STD 
1913 (tzw. picantinny) zwiększa jego poręczność.

TEChNIKA CELOWANIA DWOJE OCZu OTWARTYCh
Modele Trijicon ACOG® z podwójnym oświetleniem siatki jednoznacz-
nie łączą technikę celowania dwoje oczu otwartych (BAC) i powięk-
szającą optykę razem celem stworzenia metody, która pozwala na 
szybkie odnalezienie, śledzenie i trafienie celu w każdym świetle.

Zobaczyć znaczy uwierzyć, celem zapoznania się z prezentacją BAC 
na wideo zapraszamy na stronę: 

www.trijicon.com
www.mactronic.com.pl

Model TA31RCO

TriJicON AcOG
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ZAAWANSOWANE CELOWNIKI OPTYCZNE
Z podwójnego oświetlone siatki w Trijicon ACOG ® korzystawielu woj-
skowych specjalistów i funkcjonariuszy organów ścigania. Siatka jest 
zawsze dobrze widoczna we wszystkich warunkach oświetleniowych 
bez użycia baterii. Celowniki mają wbudowane wiele rodzajów siatki, 
pozwalając użytkownikom dobrać odpowiedni typ. Przyjmuję się, że 
średnio na 100m jeden klik daje nam na celu 8mm przesunięcia. Tu-
taj  ten parametr jest zależny od wielu parametrów: długość lufy, skok 
gwintu, typ amunicji, w jakich warunkach jest prowadzone strzelanie 
itp.

Raz wyzerowany celownik nie wymaga późniejszych poprawek na-
staw, doceniają to wszyscy użytkownicy. Wpływa też to na niezawod-
ność optyki, która w połączeniu odpowiednią techniką celowania sta-
je się narzędziem doskonałym. Odporna matowa powierzchnia obu-
dowy celownika nie odbija światła, tym samym nie zdradza pozycji 
strzelca. Korpus ACOG wykonany ze specjalnego stopu taktycznego 
aluminium sprawia, że jest niemal niezniszczalny. 
Na bliższe odległości, mniejsze powiększenia optyki są idealne.

TRIJICON ACOG 6x48
Wojsko potrzebuje taktyczne celowniki, które posiadają większe po-
większenie i lepiej zbierają światło po to aby poprawić identyfikację 
celu oraz zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia. Te potrzeby dały 
początek nowej generacji Trijicon ACOG 6x48 ®.

Opatentowane przez Trijicon zasilanie siatki przy pomocy technologii 
światłowodowej i trytowej w nowym ACOG 6x68 pozwala podświe-

tlić punkt celowania typu sierżant w kolorze czerwonym lub bursz-
tynowym.

Oczywiście celownik jest przystosowany do danego kalibru broni. Po-
siada BDC, który w połączeniu ze specjalnie dobraną siatką celowni-
ka umożliwia skuteczne celowanie dla kalibru 5.56mm M855 do 800 
metrów, 7.62mm M80 na do 1200 metrów, 50BMG do 1800 metrów.

Model TA648DOC

Model TA31

DUŻY OKULAR

Ten parametr pozwala strzelcowi namierzyć cel nawet jeżeli oko strzelca nie jest idealnie  

w linii celowania. Oczywiście gdy cel już uchwycony ACOG umożliwi strzelcowi oddanie 

precyzyjnego strzału.

RĘCZNA REGULACJA JASNOŚCI

Dzięki ręcznej regulacji można dopasować 

poziom jasności oświetlenia i kontrastu siatki 

celownika idealnie do Twoich osobistych wymagań. POKRYWA REGULACJI SIATKI ZABEZPIECZONA LINKĄ Karbowana powierzchnia pokrywki.

SPECJALNY STOP ALUMINIUM DO ZASTOSOWAŃ MILITARNYCH 

Specjalny stop lotniczego aluminium (typ 7075-T6) dostarcza 

rodzinie celowników ACOG parametrów, które czynią je niemal 

niezniszczalne. 

WEWNĘTRZNIE REGULOWANY

Dzięki ruchomemu montażo-

wi pryzmatu Trijicon ACOG jest 

dużo bardziej odporny niż kon-

wencjonalne projekty. 

ZESPÓŁ SPECJALNYCH WARSTW PRZECIWODBLASKOWYCH SOCZEWKI

Soczewki powlekane warstwą przeciwodblaskową zapewniają najwyższą jasność dzięki 

możliwość zbierania światła bez zakłóceń. 

Dożywotnia Gwarancja TRIJICON ŚWIATŁOWÓD

Automatycznie dostosowuje poziom jasności i kon-

trastu siatki do dostępnych warunków oświetlenio-

wych.

Totalnie bez baterii 

Trijicon ACOG® zapewnia większą ilość potencjalnych trafień we 

wszystkich warunkach oświetlenia - bez użycia awaryjnych baterii. 

Masz pewność, że celownik zawsze będzie działał.

Wodoodporność na głębokości 100 metrów,

Celownik wypełniony suchym azotem, aby wyeliminować zamglenie

TRIJICON FOSFORYZUJĄCA LAMPA TRYTOWA

Świecąca siatka w warunkach słabego oświetlenia pozwala na szybkie namierzenie celu. 

Lampa gwarantuje ciągły czas świecenia przez 15 lat. 

Wyprodukowane w U.S.A.

TriJicON AcOG



[5]

TriJicON AcOG

x2.0

x1.5

 KOD OPIS OPCJA  SIATKA

TA24-4 ACOG 1.5x24, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Środek krzyża podświetlany – kolor bursztynowy,

Model TA24R-4 z 
krzyżem w kolorze 
czerwonym

TA26S-10 ACOG 1.5x16, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Punkt w okręgu – kolor bursztynowy

Model TA26SR-10 
z punktem w okrę-
gu w kolorze czer-
wonym

TA44-2 ACOG 1.5x16, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Trójkąt podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA44R-2 z 
trójkątem w kolo-
rze czerwonym

TA44-4 ACOG 1.5x16, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Środek krzyża podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA44R-4 z 
krzyżem w kolorze 
czerwonym

TA44-5 ACOG 1.5x16, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Punkt podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA44R-5 z 
punktem w kolorze 
czerwonym

TA44S-10 ACOG 1.5x16, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Punkt w okręgu – kolor bursztynowy

Model TA44SR-10 
z punktem w okrę-
gu z kolorem czer-
wonym

TA45-2 ACOG 1.5x24, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Trójkąt podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA45R-2 z 
trójkątem w kolo-
rze czerwonym

TA45-4 ACOG 1.5x24, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny  
Środek krzyża podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA45R-4 z 
krzyżem w kolorze 
czerwonym

TA47-2 ACOG 2x20, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Trójkąt podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA47R-2 z 
trójkątem w kolo-
rze czerwonym

TA47-4 ACOG 2x20, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Środek krzyża podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA47R-4 z 
krzyżem w kolorze 
czerwonym

TA47-6 ACOG 2x20, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny  
Punkt podświetlony – kolor bursztynowy

Model TA47R-6 z 
punktem w kolorze 
czerwonym
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x3.5

x3.0
TA33-8 ACOG 3x30, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm (.223) 

Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA60 na szynę picantinny

Model TA33R-8 z 
sierżantem w kolo-
rze czerwonym

TA33-9 ACOG 3x30, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62mm (.308) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA60 na szynę picantinny

Model TA33R-9 z 
sierżantem w kolo-
rze czerwonym

TA33h ACOG 3x30, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm (.223) 
Punkt w podkowie – kolor bursztynowy + Montaż 
TA60 na szynę picantinny

Model TA33H-R z ptk. w 
podkowie w kol. czer-
wonym, Model TA33H
-G z ptk. w podkowie w 
kol. czerwonym

TA33h-
RMR

ACOG 3x30, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm (.223) 
Punkt w podkowie – kolor bursztynowy + Montaż 
TA60 na szynę picantinny + zamontowany u góry 4.0 
MOA RMR

TA50-2 ACOG 3x24, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Trójkąt podświetlony – kolor bursztynowy.

Model TA50R-2 z 
trójkątem w kolo-
rze czerwonym

TA50-4 ACOG 3x24, Tryt + światłowód. Kaliber uniwersalny 
Środek krzyża podświetlany – kolor bursztynowy

Model TA50R-4 z 
krzyżem w kolorze 
czerwonym

TA11 ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm 
(.223) Okrąg podświetlony – kolor czerwony. 

Model TA11-G z 
okręgiem w kolo-
rze zielonym

TA11B ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm 
(.223) Trójkąt podświetlony – kolor czerwony. 

TA11C ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62mm 
(.308) Okrąg podświetlony – kolor czerwony. 

TA11D ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm 
(.223) Trójkąt podświetlony – kolor czerwony. 

TA11E ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62mm 
(.308) Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Mon-
taż TA51 na szynę picantinny.

 KOD OPIS OPCJA  SIATKA

TriJicON AcOG
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x4.0

x3.5
TA11F ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm 

(.223), Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Mon-
taż TA51 na szynę picantinny

Model TA11F-A z 
sierżantem w kolo-
rze bursztynowym

TA11h ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm 
(.223), Punkt w podkowie – kolor czerwony + Montaż 
TA51 na szynę picantinny

TA11h-308 ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62 mm 
(.308), Punkt w podkowie – kolor czerwony + Montaż 
TA51 na szynę picantinny

TA11J ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm 
(.223), Srodek krzyża podświetlany – kolor czerwony + 
Montaż TA51 na szynę picantinny

Model TA11J-A z 
krzyżem w kolorze 
bursztynowym

TA11J-RMR ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm 
(.223), Srodek krzyża podświetlany – kolor czerwony 
+ Montaż TA51 na szynę picantinny + zamontowany u 
góry 4.0 MOA RMR

TA11J308 ACOG 3.5x35, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm 
(.223), Srodek krzyża podświetlany – kolor czerwony + 
Montaż TA51 na szynę picantinny

Model TA11J308-A 
z krzyżem w kolo-
rze bursztynowym

TA01 ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Cały krzyż 
podświetlony – kolor czerwony

TA01B ACOG 4x32,Tryt. Kaliber 7,62mm (.308), Cały krzyż 
podświetlony – kolor czerwony

TA01ECOS ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Środek krzyża 
podświetlony – kolor bursztynowy + RedDot, Docter, 
7.0 MOA + Montaż A.R.M.S. na szynę picantinny

TA01LAW ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Środek krzyża 
podświetlony – kolor czerwony /wersja LAPD/

TA01NSN ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Środek krzyża 
podświetlony – kolor bursztynowy + Montaż TA51 na 
szynę picantinny

 KOD OPIS OPCJA  SIATKA

TriJicON AcOG
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x4.0
TA01NSN-

DOC
ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Środek krzyża 
podświetlony – kolor bursztynowy + RedDot, Docter, 
7.0 MOA + Montaż TA51 na szynę picantinny

Model TA01NSN-
-DOCW posiada 
montaż pod Do-
cter

TA01NSN-
TRD

ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Środek krzyża 
podświetlony – kolor żółty + RedDot, Docter, 8.0 MOA 
+ Montaż TA51 na szynę picantinny

TA01NSN-
RMR

ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Środek krzy-
ża podświetlony – kolor czerwony + 4.0 MOA RMR + 
Montaż TA51 na szynę picantinny

TA31 ACOG 4x32, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm (.223) 
Okrąg podświetlony – kolor czerwony

TA31A ACOG 4x32, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm (.223) 
Trójkąt podświetlony – kolor czerwony

TA31DOC ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56mm (.223), Środek krzy-
ża podświetlony – kolor czerwony + 7.0 MOA Docter + 
Montaż TA51 na szynę picantinny

Model TA31DOC
-W posiada montaż 
pod Docter

TA31ECOS ACOG 4x32, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm (.223) 
Środek krzyża podświetlony – kolor czerwony + Red-
Dot, Docter, 7.0 MOA + Montaż A.R.M.S. na szynę pi-
cantinny

TA31F ACOG 4x32, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm (.223) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA51 na szynę picantinny

Model TA31F-G z 
sierżantem w kolo-
rze zielonym

TA31F-RMR ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56 mm (.223), Śierżant pod-
świetlony – kolor czerwony + 4.0 MOA RMR + Montaż 
TA51 na szynę picantinny

TA31h ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 5,56 mm (.223), Punkt w pod-
kowie – kolor czerwony 

TA31h-68 ACOG 4x32, Tryt. Kaliber 6,8 mm, Punkt w podkowie – 
kolor czerwony 

 KOD OPIS OPCJA  SIATKA

TriJicON AcOG
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x4.0

x5.5

x6.0

TA31RCO-
M150CP

ACOG 4x32 US ARMY Bojowy celownik do M150 + 
Montaż TA51 na szynę picantinny

TA31RCO-
M4CP

ACOG 4x32 USMC Bojowy celownik do M4 + Montaż 
TA51 na szynę picantinny

TA31RCO-
A4CP

ACOG 4x32 USMC Bojowy celownik do A4 + Montaż 
TA51 na szynę picantinny

TA31TRD ACOG 4x32, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm (.223) 
Środek krzyża podświetlony – kolor czerwony + Red-
Dot, Docter, 7.0 MOA + Montaż TA51 na szynę pican-
tinny

Model TA31TRD-W 
posiada montaż 
pod RedDot

TA55 ACOG 5.5x50, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm 
(.223) Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Mon-
taż TA51 na szynę picantinny

TA55A ACOG 5.5x50, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62mm 
(.308), Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Mon-
taż TA51 na szynę picantinny

TA648 ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm (.223) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny

Model TA648-A z 
sierżancie w kolo-
rze bursztynowym

TA648-308 ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62mm (.308) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny

Model TA648-308A 
z sierżancie w kolo-
rze bursztynowym

TA648-50 ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 12,7mm (.50) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny

Model TA648-50A z 
sierżancie w kolo-
rze bursztynowym

TA648DOC ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56mm (.223) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + Docter RedDot™MRD

Model TA648DO-
C-A z sierżancie w 
kolorze bursztyno-
wym

TA648DOC- 
308

ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62mm (.308) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + Docter RedDot™MRD

Model TA648DOC
-308A z sierżancie 
w kolorze burszty-
nowym

 KOD OPIS OPCJA  SIATKA

TriJicON AcOG
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x6.0
TA648DOC- 

50
ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 12,7 mm (.50) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + Docter RedDot™MRD

Model TA648DOC
-50A z sierżantem 
w kolorze burszty-
nowym

TA648MGO ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm (.223) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + górna szyna picantinny

Model TA648MGO
-A z sierżantem w 
kolorze bursztyno-
wym

TA648 
DOCMGO- 

308

ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62 mm (.308) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + górna szyna picantinny

Model TA648MGO
-308A z sierżantem 
w kolorze burszty-
nowym

TA648MGO- 
50

ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 12,7 mm (.50) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + górna szyna picantinny

Model TA648MGO
-50A z sierżantem 
w kolorze burszty-
nowym

TA648TRD ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 5,56 mm (.223) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + Trijicon RedDot™MRD

Model TA648TR-
D-A z sierżantem 
w kolorze burszty-
nowym

TA648TRD- 
308

ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 7,62 mm (.308) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + Trijicon RedDot™MRD

Model TA648TRD
-308A z sierżantem 
w kolorze burszty-
nowym

TA648TRD- 
50

ACOG 6x48, Tryt + światłowód. Kaliber 12,7 mm (.50) 
Sierżant podświetlony – kolor czerwony + Montaż 
TA75 na szynę picantinny + Trijicon RedDot™MRD

Model TA648TRD
-50A z sierżantem 
w kolorze burszty-
nowym

 KOD OPIS OPCJA  SIATKA

TriJicON AcOG
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1.5x16S 1.5x16 1.5x24 2x20 3x24 3x30

Powiększenia 1.5x 1.5x 1.5x 2x 3x 3x

Rozmiar obiektywu 16mm 16mm 24mm 20mm 24mm 30mm

Odstęp źrenicy wyjściowej 2.4 in. 2.4 in. 3.6 in. 2.1 in. 1.4 in. 1.9 in.

Źrenica wyjściowa 10.7mm 10.7mm 16mm 10.0mm 8.0mm 10.0mm

Pole widzenia 7.4° 7.4° 4.9° 5.6° 4.9° 3.7°

Pole widzenia dy-
stans @ 100 yards 

(91,44 m)
39 ft. 39 ft. 25.6 ft. 29.5 ft. 25.6 ft. 19.3 ft.

Korekta wysokości 
2 clicks per in. 

@ 100 yds.
2 clicks per in. 

@ 100 yds.

3 clicks per in. 

@ 100 yds.

2 clicks per in. 

@ 100 yds.

3 clicks per in. 

@ 100 yds.

4 clicks per in. 

@ 100 yds.

Długość 4.0 in. 5.3 in. 5.8 in. 5.3 in. 5.0 in.. 6.1 in..

Waga (bez montażu)

4.5 w/ Special Ring 
Mount

4.9 oz. w/ M16 Base
5.0 oz. 5.6 oz. 5.5 oz. 5.6 oz. 11.64 oz. w/mt.

3.5x35 4x32 4x32 ECOS 4x32 M150 5.5x50 6x48

Powiększenia 3.5x 4x 4x 4x 5.5x 6x

Rozmiar obiektywu 35mm 32mm 32mm 32mm 50mm 48mm

Odstęp źrenicy wyjściowej 2.4 in. 1.5 in. 1.5 in. 1.5 in. 2.2 in. 2.7 in.

Źrenica wyjściowa 10.0mm 8.0mm 8.0mm 8.0mm 9.1mm 8.0mm

Pole widzenia 5.5° 7.0° 7.0° 7.0° 3.5° 3.3°

Pole widzenia dy-
stans @ 100 yards 

(91,44 m)
28.9 ft. 36.8 ft. 36.8 ft. 36.8 ft. 18.4 ft. 17.0 ft.

Korekta wysokości 
4 clicks per in. 

@ 100 yds.
3 clicks per in. 

@ 100 yds.

2 clicks per in. 

@ 100 yds.

2 clicks per in. 

@ 100 yds.

7 clicks per in. 

@ 100 yds.

4 clicks per in. 

@ 100 yds.

Długość 8.0 in. 5.8 in. 5.8 in. 7.3 in. 12.0 in. 9.0 in.

Waga (bez montażu) 14.0 oz. 9.9 oz. 15.8 oz. w/mt. 16.2 oz. w/mt. 25.6 oz. w/mt. 36.9 oz. w/mt.

TriJicON AcOG
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Regulowany kąt celowania

Technologia światłowodowa Trijicon

Automatyczna regulacja poziomu ja-

sności i kontrastu siatki celowniczej, aby 

dostosować ją do panującej widoczno-

ści.

Fosforowa kapsułka trytowa Trijicon

Siatka celownicza świeci się w warun-

kach niedostatecznej widoczności, co 

umożliwia szybkie namierzenie celu. 

Gwarantowany czas świecenia kapsuł-

ki wynosi maksymalnie 15 lat.

Celownik Trijicon Reflex wyposażony 

jest w 28-warstwowe soczewki True-

Color z powłoką przeciwodblaskową 

Szerokopasmowe przechodzenie świa-

tła przy minimalnej zmianie koloru tła 

namierzanego obiektu.

Obudowa ze stopu aluminium klasy wojskowej

Obudowa ze stopu aluminium lotniczego odlewanego z 

modelu wytapianego gwarantuje niemal całkowitą nie-

zniszczalność systemu

REFLEX – NAJSZYBSZY I NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY użYTKOWNIKOWI SPOŚRÓD ISTNIEJąCYCh CELOWNIKÓW

TriJicON reFLeX

ZRĘCZNOŚĆ
Celownik Trijicon Reflex korzysta z funkcji podwójnego podświetlenia i nie 
powoduje błędu paralaksy, oferując jednocześnie poprawione właściwości 
oglądu pola widzenia, które umożliwiają szybkie namierzenie celu bez ko-
nieczności zamykania oka i precyzyjne wycelowanie. Jest to szczególnie istot-
ne w przypadku zastosowań wojskowych, w służbach ochrony porządku pu-
blicznego  oraz przez amatorów sportów myśliwskich. Nowym produktem w 
tej serii jest celownik RX30 Reflex  wyposażony  w soczewki „clear aperture” 
42 mm, które zapewniają szerokie pole widzenia i największy dostępny wi-
dok obszaru celowania. Pozwala to na swobodne przemieszczanie karabi-
nu w czasie obserwacji przedpola i utrzymywanie celu w zasięgu celownika 
pod wieloma kątami. Dzięki temu celownik Reflex uznawany jest przez wielu 
strzelców wyborowych za najszybszy i najbardziej przyjazny użytkownikowi 
celownik, który idealnie spełnia swe zadanie na dowolnym polu walki. Urzą-
dzenie umożliwia precyzyjne celowanie i strzelanie bez konieczności zamy-
kania oka oraz poszerzone widzenie peryferyjne, co sprawia, że celownik jest 
doskonałym narzędziem do celowania w ruchu, w warunkach niedostatecz-
nej widoczności, a nawet w ciemności.

WSZEChSTRONNOŚĆ
Celownik Reflex posiada świecącą kapsułkę trytową, która w warunkach 
nocnych lub niedostatecznej widoczności podświetla widok bursztyno-

wej siatki celowniczej, natomiast zaawansowana technologia światłowo-
dowa emituje oświetlenie otoczenia wokół punktu celowania w warun-
kach dziennych. Wielowarstwowe soczewki z lustrem dichroicznym w 
technice True-Color zapewniają szerokopasmowe przechodzenie światła 
przy jedynie minimalnej zmianie koloru tła namierzanego obiektu. Moż-
liwość regulacji poprawki na wiatr i kąta celowania przyczynia się do dal-
szej poprawy precyzji celowania. Celownik Reflex oferuje cztery opcje 
siatki celowniczej, które dostosowują się do indywidualnych wymogów 
strzeleckich: pojedynczy trójkąt, pojedynczy sierżant i dwie plamki o róż-
nych rozmiarach.

NIEZAWODNOŚĆ
Celownik Reflex jest niemalże niezniszczalny. Wyposażony jest w obu-
dowę klasy wojskowej, wykonaną jako odlew z modelu wytapiane-
go ze stopu aluminium klasy lotniczej oraz wzmacnianego, utlenia-
nego anodowo aluminium. Celownik został poddany testom wojsko-
wym, które wykazały, że spełnia on wymogi przewidziane dla najbar-
dziej skrajnych warunków. Baterie? Nie są w ogóle potrzebne. Osiągi 
i niezawodność tej klasy powodują, że celownik Reflex został bez wa-
hania włączony w skład zestawu akcesoriów SOPMOD M4, stosowa-
nego przez amerykańskie siły specjalne.

Celownik Trijicon® Reflex korzysta z funkcji podwójnego podświetle-
nia, nie powoduje błędu paralaksy i jest przewidziany do walki na nie-
wielkich dystansach. Oferowana przez niego szybkość namierzania         
i dokładność lokalizacji celu nie mają sobie równych.
Celownik Trijicon Reflex umożliwia żołnierzom, oficerom służb ochro-
ny porządku publicznego i myśliwym oddawanie strzału bez koniecz-
ności zamykania jednego z oczu – ma to kluczowe znaczenie dla tych, 

którzy zmuszeni są do celowania w ruchu lub w całkowitej ciemności.  
Podwójnie podświetlona siatka celownicza poprawia celność. Świe-
cąca kapsułka trytowa zapewnia podświetlenie bursztynowej siatki 
celowniczej w warunkach nocnych lub w warunkach niedostatecznej 
widoczności, natomiast zaawansowana technologia światłowodo-
wa zapewnia oświetlenie otoczenia punktu celowania w warunkach 
dziennych. Baterie nie są potrzebne.

Na polu walki możesz polegać na sobie, swojej broni i swoim Reflex-e. Celowniki Trijicon Reflex ułatwiają bardzo szybkie i precy-
zyjne odnajdywanie i namierzanie celów ruchomych w sytuacjach krytycznych. Nowy celownik RX30 zapewnia jeszcze szerszy 
widok peryferyjny. To właśnie takiej precyzji potrzebujesz. 

MODEL RX30
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RX01 4.7in 1.3in 1.6in 4.2oz

RX06 4.7in 1.3in 1.6in 4.2oz

RX09 4.7in 1.3in 1.6in 4.2oz

RX30 4.9in 2.1in 2.2in 8.2oz

 Długość  Szerokość Wysokość Waga (bez montażu) 

TriJicON reFLeX

Model # Description

RX01 Reflex z bursztynową plamką 6.5 MOA (bez montażu)

RX01-10 RX01 z uchwytem M16

RX01-11 RX01 z montażem Weaver

RX01-14 RX01 z montażem płaskim

RX01-17 RX01 z montażem H&K

RX01-23 RX01 z montażem płaskim i uchwytem formowanymA.R.M.S.® #15

RX01-25 RX01 z montażem na uchwycie M16 / AR15 

RX01NSN Reflex with 4 MOA z plamką bursztynową, łącznikiem płaskim, filtrem polaryzacyjnym i pokrowcem przeciwkurzowym

RX06 Reflex 12.9 MOA z siatką celowniczą z bursztynowym trójkątem (bez montażu)

RX06-10 RX06 z obejmą M16 

RX06-11 RX06 z montażem Weaver

RX06-14 RX06 z montażem płaskim

RX06-17 RX06 z montażem H&K

RX06-23 RX06 z A.R.M.S.® #15 Throw Lever Mount

RX06-25 RX06 z montażem na uchwycie  M16 / AR15 

RX09* Reflex 14.4 MOA z siatką celowniczą z bursztynowym sierżantem i Cyalume (bez montażu)

RX09-11* RX09 z montażem Weaver

RX09-14* RX09 z montażem płaskim

RX09-17* RX09 z montażem H&K

RX09-23* RX09 z montażem z uchwytem formowanym A.R.M.S.® #15 

RX09-25* RX09 z montażem na uchwycie  M16 / AR15

RX30 42mm Reflex z siatką celowniczą z bursztynową plamką 6.5 MOA (bez montażu)

RX30-11 RX30 z montażem Weaver

RX30-14 RX30 z montażem płaskim

RX30-17 RX30 z montażem H&K

RX30-23 RX30 z montażem płaskim i uchwytem formowanym A.R.M.S.® #15 

RX30-25 RX30 z montażem na uchwycie  M16 / AR15 

RX30A-51 RX30A z montażem płaskim TA51

*Celownik Reflex RX09, oprócz technologii światłowodowej i gazu trytowego, umożliwia także korzystanie ze światła chemicznego Cyalume® jako trzeciego źródła światłą.  Światło che-

miczne Cyalume®  pozwala uniknąć wymywania siatki celowniczej, które jest niekiedy powodowane przez nagłe strumienie bardzo jasnego światła.
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Ponad 17 000 godzin pracy baterii

Pojedyncza bateria CR2032 może działać przez 

35  000 godzin i  być zainstalowana, ale nieuży-

wana przez maksymalnie 4 lata.

Regulowany kąt celowania

Kąt celowania można łatwo re-

gulować bez użycia specjali-

stycznych narzędzi o 1 MOA na 

każde przesunięcie regulatora.

Technologia światłowodowa Trijicon

Automatyczna regulacja poziomu jasności 

i kontrastu siatki, aby dostosować ją do pa-

nujących warunków oświetleniowych.

Wodoodporność

Całkowita wodoodporność do głębokości 

66 stóp/20 metrów.

Fosforowa kapsułka trytowa Trijicon

Siatka celownicza podświetla się w warun-

kach niedostatecznej widoczności, co uła-

twia szybkie namierzanie celu. Gwaranto-

wany czas świecenia kapsułki to 15 lat. 

Obudowa ze stopu aluminium klasy woj-

skowej 7075-T6 Maksymalne zwiększenie 

wytrzymałości.

Dożywotnia gwarancja

Poparta jakością i serwisem firmy Trijicon

Oświetlenie diodowe

Automatyczna regula-

cja jasności w dowol-

nych warunkach wi-

doczności. 

28-warstwowe soczewki z powło-

ką przeciwodblaskową w technologii 

True Color Zapewniają szerokopasmowe 

przechodzenie światła, dzięki czemu ko-

lor celu zmienia się w niewielkim stopniu.

Regulowana poprawka na wiatr Łatwa 

regulacja niewymagająca użycia specja-

listycznych narzędzi. Regulacja o 1 MOA 

na każde przesunięcie regulatora.

Skorzystanie z celownika Trijicon RMR™ jest doskonałym wyborem tam, gdzie precyzja ma znaczenie nadrzędne. Budowa celowni-
ka zapewnia optymalną widoczność czerwonej plamki, dzięki czemu namierzanie i trafianie celu staje się szybsze i dokładniejsze.

PRECYZJA

Celownik Trijicon RedDot Sight to mniejszy i lżejszy od swoich odpo-
wiedników celownik refleksyjny wyposażony w czerwoną plamkę, 
który przeznaczony jest do polowania i sportów strzeleckich. Jest to 
wszechstronny celownik nadający się idealnie do pistoletów, krótkich 
karabinków, karabinów i strzelb.

Nowy celownik Trijicon RMR (zminiaturyzowany, refleksyjny, odporny 
na wstrząsy) ma za zadanie dorównać legendzie i wytrzymałości celow-
nika Trijicon ACOG® (zaawansowany wojskowy celownik optyczny).
Celownik RMR można stosować razem z celownikiem ACOG, aby jesz-
cze bardziej zwiększyć szybkość i dokładność namierzania celu na dal-
szych dystansach.

Celownik RMR oferuje dwie konfiguracje podświetlania Jedną z nich 
jest innowacyjna wkładka diodowa (LED), która automatycznie regulu-
je jasność w dowolnych warunkach widoczności i gwarantuje optymal-
ną widoczność czerwonej plamki na tle celu. Drugą opcją jest model z 
podwójnym podświetlaniem, niewymagający stosowania baterii, który 
wykorzystuje technikę światłowodową i gaz trytowy. Celownik RedDot 
Sight korzysta nadal z technologii podświetlania diodowego.

Dokładniejsze celowania zapewnia także wykorzystanie technologii 
regulacji poprawki na wiatr i kąta celowania. Doskonałą widoczność 
gwarantują umieszczone w twardej powłoce, niezwykle przejrzyste so-
czewki.

MOC

Celowniki RedDot Sight i LED RMR zasilane są przez bardzo wytrzyma-
łe baterie litowe, które gwarantują 17 000 godzin pracy baterii, a cza-
sem znacznie więcej. Celownik RMR z podwójnym podświetleniem nie 
wymaga stosowania baterii, ponieważ źródło światła zapewnia mu gaz 
trytowy i technologia światłowodowa.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Celownik RMR wyposażony jest w wytrzymałą obudowę aluminio-
wą, która znakomicie odpowiada wszystkim potrzebom wojska i służb 
ochrony porządku publicznego.

Korpus wykonany jest z odpornych włókien nylonowo-polimerowych, 
wzmocnionych szkłem, dzięki czemu celownik RedDot Sight zapew-
nia doskonałą wytrzymałość nawet w najbardziej wymagających wa-
runkach.

Trijicon RedDot Dostępne są też celowniki Docter®  

RMR LED
Celownik RMR z podwój-

nym podświetleniem

TriJicON rMr
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TriJicON rMr

Trijicon RMR™ LED Trijicon RMR Światłowody/gaz trytowy Trijicon RedDot™ Docter® Sight

Powiększenie 1x 1x 1x 1.07x

Okienko celownicze 22mm x 16mm 22mm x 16mm 21.6mm x 15.4mm 21mm x 15mm

Zakres regulacji kąta 
celowania

436cm @ 100m 
(157 in. @ 100 yds)

436cm @ 100m 
(157 in. @ 100 yds)

317cm @ 100m 
(125 in. @ 100 yds)

720cm @ 100m 
(260 in. @ 100 yds.)

Zakres regulacji po-
prawki na wiatr

436cm @ 100m 
(157 in. @ 100 yds)

436cm @ 100m 
(157 in. @ 100 yds)

410cm @ 100m 
(162 in. @ 100 yds)

540cm @ 100m 
(195 in. @ 100 yds.)

Odporność na odrzut 1,100g 1,100g 5,000g 1,000g+

Zakres temperatury 
roboczej

-40ºC to +49ºC / 
-40ºF to +120ºF

-40ºC to +49ºC /
 -40ºF to +120ºF

-25ºC to +55ºC / 
-13ºF to +131ºF

-25ºC to +55ºC / 
-13ºF to +131ºF

Zakres temperatury 
magazynowania

-40ºC to +71ºC / 
-40ºF to +160ºF 

(bez baterii)

-40ºC to +71ºC / 
-40ºF to +160ºF

-40ºC to +70ºC / 
-40ºF to +158ºF

(bez baterii)

-40ºC to +70ºC / 
-40ºF to +158ºF 

(bez baterii)

Zasilanie 3V z 1 x CR 2032 (litowa) Gaz trytowy i technika światłowodowa 3V z 1 x CR 2032 (litowa) 3V z 1 x CR 2032 (litowa)

Wymiary (Dł x Szer x Wys) 45mm x 28mm x 25mm 45mm x 30mm x 26mm 42mm x 25.4mm x 23mm 46mm x 25.4mm x 23.7mm

Waga 1.2 uncji (34 g) z baterią 1.2 uncji (34 g) 0.5 uncji (14 g) 0.9 uncji (25 g)

Soczewka Szkło Szkło Akryl i powłoka twarda Szkło

Korpus Kute aluminium Kute aluminium
Włókna nylonowo-polimero-

wa wzmocnione szkłem
Kute aluminium

żywotność baterii
Maks. 2 lata ciągłego użytkowa-

nia*, maks. 4 lata w postaci zain-

stalowanej, ale nieużywanej

Nie dotyczy

Maks. 2 lata ciągłego użytkowa-

nia*, maks. 4 lata w postaci zain-

stalowanej, ale nieużywanej

Maks. 2 lata ciągłego użytkowa-

nia*, maks. 4 lata w postaci zain-

stalowanej, ale nieużywanej

TRIJICON RMR LED MODEL Charakterystyka

RM01 Celownik Trijicon RMR™ (LED) - 4.0 MOA Czerwona plamka

RM02 Celownik Trijicon RMR™ (LED) - 8.0 MOA Czerwona plamka

TRIJICON RMR DuAL-ILLuMINATED MODEL Charakterystyka

RM03 Celownik Trijicon RMR™ z podwójnym podświetleniem- 13.0 MOA Bursztynowa plampka

RM05 Celownik Trijicon RMR™ z podwójnym podświetleniem - 9.0 MOA Bursztynowa plampka

TRIJICON REDDOT™ MODEL Charakterystyka

MS03 Celownik Trijicon RedDot™ - 8.0 MOA Czerwona plamka

MS04 Celownik Trijicon RedDot™ - 4.0 MOA Czerwona plamka

DOCTER® SIGhT MODEL Charakterystyka

MS01 Celownik Docter® - 3.5 MOA Czerwona plamka

MS02 Celownik Docter® - 7.0 MOA Czerwona plamka

* W przypadku użytkowania w temperaturach nominalnych. Skrajne temperatury (wysokie/niskie) oddziaływają negatywnie na żywotność baterii litowych.

Docter®  to zastrzeżony znak handlowy firmy Analytik Jena AG.
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Od teraz ciemność będzie Twoim sprzymierzeńcem, a nie przeszkodą. Wyposażenie broni w celownik Trijicon TANS lub nowy ce-
lownik Trijicon ATWS™ sprawi, że wróg będzie próbował uciec, ale nie zdoła ukryć się przed Twoim wzrokiem.
Nowy celownik ATMS przeznaczony jest do zastosowań wojskowych i w służbach ochrony porządku publicznego. Zapewnia ide-
alną widoczność w całkowitej ciemności, we mgle, dymie lub kurzu, natomiast zadaniem celownika TANS jest optymalizowanie 
namierzania celu w warunkach niedostatecznej widoczności.

TriJicON ATWS

INNOWACYJNOŚĆ
Nowy celownik Trijicon ATWS to długofalowy czujnik termograficzny 
o podwójnym zastosowaniu instalowany przed celownikiem powięk-
szającym, np. Trijicon ACOG.

Nowy ATWS zapewnia pole widzenia (FOV) w zakresie 7° i powiększe-
nie 1x, co pozwala mu idealnie dopasować się do pola widzenia i po-
większenia oferowanego przez celownik ACOG 4x32.

Pozwala to strzelcowi na utrzymanie pola widzenia i czterokrotnego 
powiększenia celu widzianego przez celownik ACOG, bez konieczno-
ści regulowania skuteczności systemu kompensacji opadu pocisku 
(BDC), wyzerowania celownika stałego, punktu celowania i punktu 
trafienia.

Celownik TANS można także zamontować z przodu celownika ACOG, 
utrzymując jednocześnie widok muszki, co pozwala na szybkie celo-
wanie z normalnej pozycji strzeleckiej. Celownik zawiera szybko dzia-
łające soczewki katadioptryczne , które gromadzą maksymalną ilość 
światła gwiazd i zapewniają jaśniejszy i wyraźniejszy obraz widziane-
go celu.

WSZEChSTRONNOŚĆ
Celownik ATWS oferuje także pole widzenia w zakresie 14° i powięk-
szenie rzędu 0,5x dla systemu ATMS/ACOG z dwukrotnym powiększe-
niem (2x), dzięki czemu strzelec może lepiej zorientować się w panu-
jącej sytuacji. Po zidentyfikowaniu celu strzelec może przełączyć się 
do pola widzenia 7° i otworzyć ogień. 

Podobną wszechstronność zapewnia opcja kontrastowania termicz-
nego. Umieszczony w dogodnym miejscu przycisk umożliwia użyt-
kownikowi szybkie przełączenie się pomiędzy trybami white=hot 

(biały/gorący) i black=hot (czarny/gorący), bez konieczności zdejmo-
wania dłoni z przedniego chwytu broni.

ZAuFANIE
Wybierając ACOG jesteś w doborowym towarzystwie. Faktycznie 
wśród użytkowników produktów najlepszej firmy na świecie.  ACOG 
jest oficjalnym bojowym celownikiem optycznym U.S. Marine Corps.   
W dodatku, Trijicon ACOG 4x32 jest standardowym celownikiem uży-
wanym przez Siły Specjalne oraz jest oficjalną optyką z powiększe-
niem w użyciu Armii U.S.
ACOG 6x48 posiada ręczną regulację jasności, dzięki czemu można 
dopasować poziom jasności oświetlenia i kontrastu siatki celownika 
idealnie do Twoich preferencji. Zastosowanie takiego typu regulacji 
jest całkowicie bezawaryjne.

PRAKTYCZNOŚĆ 
Celownik Trijicon TANS produkowany jest w odpornej na warunki bo-
jowe obudowie aluminiowej i wyposażony jest w pakiet zasilający, 
który można zmieniać w warunkach bojowych. Pakiet zasilany jest 
jedną baterią CR123 lub dwiema bateriami AA i umożliwia swobodne 
wypełnienie zadań misji bojowej. 

Celownik ATMS umieszczony jest w trwałej obudowie magnezowej 
klasy wojskowej i zasilany przez cztery baterie litowe CR123 znajdu-
jące się w modularnej kasecie. Kasetę można zmienić jedną ręką bez 
użycia narzędzi.

uNIKATOWOŚĆ 
Celownik Trijicon ATWS łączy niewielki rozmiar i wagę z najwyższą 
możliwą rozdzielczością (640 x 480 pikseli), co sprawia, że dorównuje 
on dowolnemu modelowi celownika termicznego instalowanemu na 
broni strzeleckiej. Są to cechy niezbędne na każdym polu walki.
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IDEALNA PRZEJRZYSTOŚĆ WIDZENIA W CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI, MGLE, DYMIE I KuRZu.
Nowy zaawansowany celownik termiczny Trijicon (ATWS) przezna-
czony jest wyłącznie do zastosowań wojskowych i służb ochrony po-
rządku publicznego. Jest to długofalowy czujnik termograficzny o po-
dwójnym zastosowaniu (obsługiwany ręcznie/działający jako urzą-
dzenia niezależne).
TWS zachowuje pole widzenia i powiększenie celu oferowane przez 
celownik ACOG, bez konieczności regulowania skuteczności systemu 
kompensacji opadu pocisku (BDC), wyzerowania celownika stałego, 
punktu celowania i punktu trafienia.

Obsługa jest bardzo prosta. Celownik ATWS uruchamia się w domyśl-
nym trybie white=hot (biały/gorący). Umieszczony w dogodnym 
miejscu przycisk umożliwia użytkownikowi przełączenie się do trybu 
black=hot (czarny/gorący) w dowolnej chwili, bez konieczności osła-
bienia punktu podparcia broni.
Celownik ATWS wykorzystuje cztery standardowe baterie litowe 
CR123 umieszczone w kasecie zasilającej, którą można wymienić w 
warunkach polowych. Baterie wystarczają na około pięć godzin dzia-
łań bojowych.

WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMu BATERII CELOWNI-
KA TRIJICON ATWS:
Podświetlona ikona sygnalizująca niski stan naładowania baterii po-
jawia się w polu widzenia na około 30 minut przed całkowitym roz-
ładowaniem.
ŁATWA ZMIANA WIDOKu:
Celownik Trijicon ATWS można łatwo przełączyć pomiędzy bieguna-
mi white hot i black hot. Celownik uruchamia się w domyślnym trybie 
white-hot (biały/gorący). 

TRIJICON ATWS Z NOWYM CELOWNIKIEM TRIJICON 
RMR™:
Celownik ATWS posiada specjalnie zaprojektowaną platformę do 
montażu nowego celownika Trijicon RMR™ (Ruggedized Mini Reflex™ 
- miniaturowy, wstrząsoodporny, refleksyjny). 

Połączenie obu celowników umożliwia użytkownikom osiągnięcie 
perfekcyjnej wszechstronności i poprawionej precyzji celowania w 
każdej sytuacji strzeleckiej. 

RMR (Wstrząsoodporny 

miniaturowy montaż re-

fleksyjny) Na obudowie 

można umieścić dodatkowy, 

opcjonalny celownik. 

Ręczna regulacja ostrości

Regulacja od 3 metrów do nieskończoności. Obrót o 270°.

Długofalowy czujnik ter-

mograficzny Mikrobolo-

metr o rozdzielczości 640 x 

480 (niechłodzony).

Podwójne pole widzenia /powiększenia

Pole widzenia 7° FOV/powiększenie 1x (łączony 

razem z ACOG) lub pole widzenia 14°/powięk-

szenie 0,5x (jako celownik samodzielny).

Trijicon ACOG Utrzymuje pole widzenia i powiększenie celow-

nika ACOG, bez konieczności regulowania skuteczności syste-

mu kompensacji opadu pocisku (BDC), wyzerowania celownika 

stałego, punktu celowania i punktu uderzenia. 

Przełączanie pomiędzy biegunami White hot/Black hot Celownik urucha-

mia się w domyślnym trybie white=hot (biały/gorący). Przełączanie pomiędzy 

trybami kontrastu umożliwia dostosowanie celownika do zmieniających się 

warunków i preferencji użytkownika.

Wyprodukowano w U.S.A.Ręczna regulacja NuC Umożliwia niejednorodną korekcję podczas zmian 

temperatury lub warunków środowiskowych, które wpływają na jakość obrazu.

Obudowa magnezowa kla-

sy wojskowej Łączy niewiel-

ką wagę i dużą wytrzyma-

łość.

Zasada działania Niechłodzony mikrobolometr długofalowy

Powiększenie 1x (do łączenia z celownikiem ACOG) 0.5x (jako urządzenie samodzielne)

Rozdzielczość czujnika 640 x 480

Pole widzenia 7º x (do łączenia z celownikiem ACOG) 14º x (jako urządzenie samodzielne)

Zakres ostrości Od 3 metrów do nieskończoności

Temperatura pracy -40°C to +60°C / -40°F to +140°F

Zanurzenie Wodoodporność do 66 stóp (20,1 m)

Wymiary (Dł x Szer x Wys) 5.9 in. x 3.9 in. x 3.4 in. (149mm x 99mm x 86mm)

Waga z bateriami 680 g. lub 24 oz.

Źródło zasilania (4) baterie litowe typu CR123

Czas pracy 5 h przy 25°C

Wskaźnik niskiego poziomu baterii Tak (gdy pozostanie około 30 minut pracy w temperaturze 25°C)

Biegunowość Przełączanie pomiędzy trybem White Hot (domyślny) i Black Hot

NuC (korekcja niejednorodna) Ręczna (operator steruje NUC)

Wzmocnienie/poziom Automatyczne

 Model ATWS 

Zaawansowany celownik termiczny 640x480

TriJicON ATWS
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TriJicON TANS
WIDOCZNA PRZEWAGA DLA TYCh, KTÓRZY MIERZą SIĘ Z ZAGROżENIEM

Po raz pierwszy w historii nowy celownik Trijicon TANS® (Zaawanso-
wany taktyczny system noktowizyjny) dostarcza żołnierzom i ofice-
rom służb ochrony porządku publicznego urządzenie noktowizyjne, 
które jest kompaktowe, wytrzymałe i łatwe w użyciu. A do tego wy-
soce skuteczne. 
Celownik przeznaczony jest do użytkowania z istniejącymi celowni-
kami dziennymi. Zawiera nisko położoną (wys. 1,5 cala) optyczną linię 

środkową, która eliminuje błąd paralaksy. TANS optymalizuje namie-
rzanie celu w walkach toczonych na krótkich dystansach w warun-
kach niskiej widoczności. 
Celownik instalowany jest na szynie montażowej MIL-STD 1913, która 
w warunkach dziennych zapewnia widok muszki. 
TANS umożliwia błyskawiczne namierzenie celu z normalnej pozycji 
strzeleckiej.

KOMPENSOWANY TEMPERATuROWO WSKAŹNIK NI-
SKIEGO STANu NAŁADOWANIA BATERII TRIJICON TANS:
W chwili, gdy stan naładowania baterii jest niski widok z celownika 
dziennego zmienia się z normalnej plamki zielonej na czerwoną.

MODuLARNY PAKIET ZASILAJąCY
Celownik TANS posiada modularny pakiet zasilający, który można wymienić 
w warunkach bojowych. W skład pakietu wchodzą zarówno baterie AA jak i 
CR-123 Powercell. System można także wyposażyć w pojedynczą baterię AA.

Kompaktowy i uniwersalny ce-

lownik noktowizyjny o wysokiej 

rozdzielczości, integrowany na 

stałe z istniejącymi celownikami 

dziennymi.

Obejmuje modularny pakiet zasilający, któ-

ry można wymieniać w warunkach polowych.

Duża optyka wyjściowa o 

średnicy 33mm całkowicie 

spełnia zadania stawiane 

przed celownikami, wyświe-

tlając wyraźny obraz celu i 

utrzymując pełną średnicę 

źrenicy wyjściowej na oku. 

Instalacja i demontaż nie wpływa na widocz-

ność muszki i nie wymaga regulowania punk-

tu zerowego celownika.

Zoptymalizowany do stosowa-

nia z karabinami szturmowymi 

do walki bezpośredniej, a w tym: 

M4, M16, SCAR-L, HK416 i AK47*.

Szybko działająca soczewka kata-

dioptryczna f/0.9 gwarantuje ja-

śniejszy i wyrazistszy obraz w świe-

tle gwiazd.

TANS dostępny jest wyłącznie dla jednostek samorządowych. 

Optyczna linia środkowa położona na wysoko-

ści 1,5 cala nie zmienia położenia linii środkowej 

celownika dziennego (system celowniczy nie 

powoduje błędu paralaksy)

Zintegrowany system łagodzenia wstrząsów 

(SMS™) stanowi dodatkowe zabezpieczenie 

przy stosowaniu na broni o dużej sile odrzutu.

Model GEN 3 AUTOGATED Model INTERNATIONAL 1600 Model INTERNATIONAL 1250

Widok normalny z celownika dzien-

nego

Niski stan naładowania baterii wi-

dziany z celownika dziennego
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TriJicON TANS
Model TANS-uS

GEN 3 AuTOGATED
TANS-NATO

INTERNATIONAL 1600
TANS-EX

INTERNATIONAL 1250

Wzmacniacz obrazu (I2) Autogated Pinnacle, USA only Gen 3: FOM 1600 Gen 3: 1250 FOM

Precyzja ustawienia celownika 1/2 MOA i mniej 1/2 MOA i mniej 1/2 MOA i mniej

Czas utrzymania ustawień celownika Permanentne w gr. 1 MOA lub mniej Permanentne w gr. 1 MOA lub mniej Permanentne w gr. 1 MOA lub mniej

Regulacja celownika Nie wymagana Nie wymagana Nie wymagana

Powtarzalność ustawień celownika W granicach 1/2 MOA W granicach 1/2 MOA W granicach 1/2 MOA

Powiększenie Jedność Jedność Jedność

Opty. powiększ. celownika dziennego 1x – 8x 1x – 8x 1x – 8x

Pole widzenia 14º 14º 14º

Zasięg ostrości 3 m do nieskończoności 3 m do nieskończoności 3 m do nieskończoności

Wzmocnienie wyrazistości obrazu 1,000 – 75,000 1,000 – 75,000 1,000 – 75,000

Rozdzielczość (Minimalna) 2.5 cy/mr 2.5 cy/mr 2.5 cy/mr

Rozdzielczość (Standardowa) 2.9 cy/mr 2.9 cy/mr 2.9 cy/mr

Zasięg rozpoznawania twarzy, niski-opty. Światło gwiazd: 65 – 90 m Światło gwiazd: 60 – 85 m Światło gwiazd: 55 – 80 m

Kontrast – (6 cykli rozszczepio-
nych w zakresie 0,2 m)

1/4 księżyca: 90 – 105 m 1/4 księżyca: 85 – 105 m 1/4 księżyca: 80 – 100 m

Zasięg widoczności szczegółów 
sylwetki , niski-optymalny

Światło gwiazd: 640 – 880 m Światło gwiazd: 590 – 840 m Światło gwiazd: 550 – 800 m

Kontrast – (1,5 cyklu rozszczepio-
nego w zakresie 0,8 m)

1/4 księżyca: 880 – 1070 m 1/4 księżyca: 850 – 1050 m 1/4 księżyca: 810 – 1010 m

Odległość ogniskowa obiektywu 50mm 50mm 50mm

Numer przesłony obiektywu f / 0.9 f / 0.9 f / 0.9

Średnica źrenicy wyjściowej optyki 33mm 33mm 33mm

Waga (bez baterii) 24 oz. 24 oz. 24 oz.

Długość 6 in. 6 in. 6 in.

Maks. wys. nad szyną montażową 3.0 in. (M4 style) 3.0 in. (M4 style) 3.0 in. (M4 style)

Elementy sterujące On/Off/Gain, regulator ostrości mocowany z tyłu On/Off/Gain, regulator ostrości mocowany z tyłu On/Off/Gain, regulator ostrości mocowany z tyłu

żywotność baterii
2 AA Cells: >56 hrs. @ 25ºC or
1 CR123 Cell: >38 hrs. @ 25ºC

2 AA Cells: >56 hrs. @ 25ºC or
1 CR123 Cell: >38 hrs. @ 25ºC

2 AA Cells: >56 hrs. @ 25ºC or
1 CR123 Cell: >38 hrs. @ 25ºC

System sprzęgania z bronią (szy-
na MIL-STD 1913)

Mocowanie z użyciem pojedynczej 
dźwigni

Mocowanie z użyciem pojedynczej 
dźwigni

Mocowanie z użyciem pojedynczej 
dźwigni

Zakres temperatury roboczej -30ºC do +60ºC -30ºC do +60ºC -30ºC do +60ºC

Typowe systemy uzbrojenia
Karabiny szturmowe do walki na krótkim dy-

stansie, w tym: M4, M16, HK416, AK47*

Karabiny szturmowe do walki na krótkim dy-

stansie, w tym: M4, M16, HK416, AK47*

Karabiny szturmowe do walki na krótkim dy-

stansie, w tym: M4, M16, HK416, AK47*

Montaż na broni MIL-STD 1913 MIL-STD 1913 MIL-STD 1913

Zanurzenie 20 m przez 2h 20 m przez 2h 20 m przez 2h

*W razie wątpliwości odnośnie kompatybil-

ności z danym systemem broni prosimy o 

kontakt z działem obsługi klienta. Wymaga 

zamontowania szyny MIL-STD 1913 przed ce-

lownikiem dziennym. 

Produkt może być eksportowany zgodnie z 

regulacjami Departamentu Satnu USA i wy-

tycznymi „International Traffic Arms Regula-

tion (ITAR)”, tytuł 22 Kodeksu przepisów fe-

deralnych, część 121-128. Szczegłówe infor-

macje o przepisach można uzyskać pod tele-

fonem sekretariatu 1-800-338-0563 lub ad-

resem e-mail: contractadministration@triji-

con.com.
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uLEPSZENIA
Najnowsze modele celowników optycznych serii AccuPoint Series łą-
czą zaawansowane, samooświetlające technologie celownicze, do-
skonałą przejrzystość obrazu oraz dodatkowo element szczególnie 
ceniony przez myśliwych - precyzję siatki celowniczej (celownik krzy-
owy).

Celowniki AccuPoint wciąż wykorzystują także oryginalną siatkę ce-
lowniczą trójkątną, której dodatkową zaletą jest Bindon Aiming Con-
cept™ (BAC), który umożliwia sledzenie celu, celowanie i oddanie 
strzału bez konieczności zamykania jednego z oczu.

SKuTECZNOŚĆ
Wszystkie modele z serii AccuPoint nie wymagają stosowania baterii, 
dzięki czemu eliminują ryzyko wystąpienia awarii podczas wykony-
wania kluczowych czynności w warunkach polowych. Celowniki z tej 
serii posiadają także unikalną, zaawansowaną funkcję ręcznej regula-
cji jasności (Trijicon’s Improved Manual Brightness Adjustment Over-
ride), która umożliwia sterowanie strumieniem światła ze światłowo-
du w ciągu dnia.

Celowniki AccuPoint są wyposażone w inne zaawansowane elemen-
ty optyki, np. wielowarstwowe soczewki z powłoką przeciwodblasko-
wą, która umożliwia idealne przechodzenie światła bez powodowa-
nia zakłóceń. Dodatkowym elementem jest szybko ogniskujący oku-
lar, większa odległość od oka oraz dokładna regulacja kąta celowania 
i poprawki na wiatr.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Wytrzymała budowa celowników AccuPoint chroni je przed uderze-
niami najtwardszych przedmiotów. Korpus wykonany jest z odporne-
go, utwardzonego i utlenionego anodowo aluminium klasy lotniczej, 
wyposażonego w tubus wypełnioną azotem, który zapobiega po-
wstawaniu korozji i matowieniu powierzchni. 

Trwałe, matowe wykończenie w kolorze czarnym eliminuje powsta-
wanie odblasków i odbić światła, które mogłyby spłoszyć dzikie zwie-
rzęta. Celownik AccuPoint jest wodoodporny do głębokości 10 stóp, 
dzięki czemu jest on w stanie znieść nawet najbardziej wymagające 
warunki występujące podczas polowania.

TriJicON AccupOiNT ®
Celowniki optyczne Trijicon AccuPoint® zostały wzbogacone o zaawansowaną technikę światłowodową oraz kilka inteligentnych 
opcji, które sprawiają, że celownik idealnie spełnia swoje zadanie we wszystkich warunkach widoczności i nawet w najbardziej 
wymagającym środowisku.

Model TR24

1–4x24

Model TR22R

2.5–10x56

Model TR23

5–20x50

Model TR21R

1.25–4x24

Model TR20

3-9x40
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Połączenie wyjątkowej technologii podwójnego podświetlenia Tri-
jicon z przejrzystością obrazu oferowaną przez wielowarstwowe so-
czewki z powłoką przeciwodblaskową oraz wytrzymałości utwardzo-
nego korpusu z aluminium poddanego utlenianiu anodowemu. 

Celowniki Trijicon AccuPoint® dorównują osiągom oferowanym przez 
dwukrotnie droższe celowniki optyczne. Celowanie opiera się na uf-
ności: po skierowaniu podwójnie podświetlonej siatki celowniczej na 

obrany cel nie będziesz chciał powrócić do celowników ze standardo-
wym celowaniem krzyżowym. System Bindon Aiming Concept popra-
wia celność i dokładność trafienia.

TriJicON AccupOiNT ®
OFERuJE ZAAWANSOWANE FuNKCJE MYŚLIWYM DużEGO FORMATu

OPCJE KOLORÓW SIATKI:

Wielowarstwowe soczewki z powłoką 

przeciwodblaskową 

Doskonała klarowność obrazu i możli-

wość gromadzenia światła bez powodo-

wania dystorsji

Wodoodporność do  10 stóp/3 metrów

Wypełnienie suchym azotem zapobiega 

korozji i eliminuje ryzyko matowienia.

Fosforowa kapsułka trytowa Trijicon

Podświetlona siatka celownicza gwarantu-

je szybkie namierzenie celu w warunkach ni-

skiej widoczności. Brak baterii eliminuje ryzy-

ko awarii.

Okular szybko ogniskujący

Umożliwia uzyskanie niezrównanej klarow-

ności obrazu na całej długości celownika.

Dłuższy odstęp do oka

Zapewnia niespotykany wcześniej odstęp od 

oka i chroni przed dużą siłą odrzutu pochodzą-

cą z karabinów o dużym kalibrze.

Trwałe, matowe wykończenie w kolorze czarnym

Eliminuje odblaski i odbicia światła.

Technologia światłowodowa Trijicon

Automatyczna regulacja poziomu jasności i kontrastu siatki punktu celowania 

Trijicon dostosowuje celownik do panujących warunków oświetlenia

Funkcja  ręcznej regulacji jasności

Łatwa regulacja jasności punktu celowania Trijicon, aby 

dostosować go do indywidualnych potrzeb.

Korpus celownika wykonany jest z utwardzo-

nego i poddanego utlenianiu anodowemu 

aluminium klasy lotniczej 

Wytrzymała, odporna na wszelkie warunki at-

mosferyczne konstrukcja chroni celownik przed 

najtrudniejszymi  warunkami

OPCJE SIATKI CELOWNICZEJ W CELOWNIKACh TRIJICON ACCuPOINT:

Czerwony trójkąt Mil-Dot German #4 Standard Duplex

* Celowniki krzyżowe w kolorze czerwonym są niedostępne. Siatki nie zostały pokazane w prawdziwej skali.
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TriJicON AccupOiNT ® 
1-4x24 1.25-4x24 3-9x40 2.5-10x56 5-20x50

Powiększenie 1x-4x 1.25x-4x 3x-9x 2.5x-10x 5x-20x

Odległość od oka 3.2 in. (stała) 4.8 to 3.4 in. 3.6 to 3.2 in. 4.1 to 2.8 in. 3.8 to 4.1 in.

Źrenica wyjściowa 17.5mm to 5.1mm 16.9mm to 6.0mm 13.3mm to 4.4mm 16.3mm to 5.6mm 10mm to 2.5mm

Pole widzenia 
@ 100 yardów

97.5 ft. to 24.2 ft. 61.6 ft. to 20.5 ft. 33.8 ft. to 11.3 ft. 37.6 ft. to 10.1 ft. 19.1 ft. to 5.1 ft.

Poprawki
4 kliki na każde 

100 yds.
4 kliki na każde 

100 yds.
4 kliki na każde 

100 yds.
4 kliki na każde

100 yds.
1/4 MOA na przesunięcie

(.25 MOA na przesunięcie)

Wymiary trójkąta siatki 
celowniczej

16.7 MOA to 4.2 MOA 11.2 MOA to 3.7 MOA 6.0 MOA to 2.0 MOA 6.3 MOA to 1.7 MOA 3.2 MOA to 0.8 MOA

Wymiary plamki siatki 
celowniczej

3.6 MOA to 0.9 MOA 2.4 MOA to 0.8 MOA 1.3 MOA to 0.4 MOA 1.4 MOA to 0.4 MOA 0.7 MOA to 0.2 MOA

Rodzaje siatki 
celowniczej

Triangle and German 
#4

Triangle and German 
#4

Triangle, Mil-Dot and
Standard Duplex

Triangle, Mil-Dot and
Standard Duplex

Triangle, Mil-Dot and
Standard Duplex

Długość 10.3 in. 10.5 in. 12.4 in. 13.8 in.
13.6 in. w/out sunshade
16.6 in. w/ sunshade

Tubus 30mm 1 in. 1 in. 30mm 30mm

Waga 14.4 oz. 11.7 oz. 13.4 oz. 20.7 oz.
26.9 oz. w/out sunshade
29.4 oz. w/ sunshade

1-4x24 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

TR24 Celownik AccuPoint 1-4x24 30mm z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trójkątem Model TR24R z czerwonym trójkątem, TR24G z zielonym trójkątem

TR24-3 Celownik AccuPoint 1-4x24 30mm, siatka celownicza krzyż Niemiecki z bursztynową plamką Model TR24-3G z zieloną plamką

1.25-4x24 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

TR21 Celownik AccuPoint 1.25-4x24 z BAC,  siatka celownicza z bursztynowym trójkątem Model TR21R z czerwonym trójkątem, TR21G z zielonym trójkątem

TR21-3 Celownik AccuPoint 1.25-4x24, siatka celownicza krzyż Niemiecki z bursztynową plamką Model TR21-3G z zieloną plamką

3-9x40 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

TR20 Celownik AccuPoint 3-9x40 z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trójkątem Model TR20R z czerwonym trójkątem, TR20G z zielonym trójkątem

TR20-1 Celownik AccuPoint 3-9x40, siatka celownicza Standard Duplex z bursztynową plamką Model TR20-1G z zieloną plamką

TR20-3 Celownik AccuPoint 3-9x40, siatka celownicza Mil-Dot Crosshair z bursztynową plamką Model TR20-2G z zieloną plamką

2.5-10x56 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

TR22 Celownik AccuPoint 2.5-10x56 30mm z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trójkątem Model TR22R z czerwonym trójkątem, TR22G z zielonym trójkątem

TR22-1 Celownik AccuPoint 2.5-10x56 30mm, siatka celownicza Standard Duplex z bursztynową plamką Model TR22-1G z zieloną plamką

TR22-3 Celownik AccuPoint 2.5-10x56 30mm, siatka celownicza Mil-Dot Crosshair z bursztynową plamką Model TR22-2G z zieloną plamką

5-20x50 Model # Charakterystyka Wersja opcjonalna

TR23 Celownik AccuPoint 5-20x50 30mm z BAC, siatka celownicza z bursztynowym trójkątem Model TR23R z czerwonym trójkątem, TR23G z zielonym trójkątem

TR23-1
Celownik AccuPoint 5-20x50 30mm, siatka celownicza Krzyż Standard Duplex  

z bursztynową plamką
Model TR23-1G z zieloną plamką

TR23-3 Celownik AccuPoint 5-20x50 30mm, siatka celownicza Krzyż Mil-Dot z bursztynową plamką Model TR23-2G z zieloną plamką
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Trytowe Przyrządy Celownicze Trijicon Bright & Tough™ wyposażone są w świecące jasno kapsułki wypełnione trytem, które 
umożliwiają uzyskanie wyraźnego obrazu celu, dzięki czemu stają się one niezawodnym partnerem nawet przy zerowej widocz-
ności, który gwarantuje doskonałe oświetlenie widzianego obrazu i niezwykłą dokładność.

PRECYZJA
Trytowe Przyrządy Celownicze Trijicon Bright & Tough Night to trzy-
punktowy celownik mechaniczny, który pięciokrotnie zwiększa precy-
zję prowadzenia ognia w warunkach nocnych, w porównaniu z kon-
wencjonalnymi przyrządami celowniczymi, zapewniając identycz-
ną szybkość celowania jak w przypadku strzelania instynktownego. 
Ich stosowanie nie wymaga użycia baterii. Trytowe Przyrządy Celow-
nicze oświetlane są trzema kapsułkami fosforowymi wypełnionymi 
trytem. Duża i jasna plamka celownicza umieszczona na przedzie za-
pewnia jasny i wyraźny widok celu. Wybrane Modele celowników po-
siadają podświetlone plamki celownicze umieszczone w białym pier-
ścieniu, który stosowany jest w przypadku zróżnicowanego natężenia 
światła dziennego. Istnieje możliwość wyboru koloru plamki celowni-
czej, od standardowej zielonej po opcjonalne kolory plamek tylnych: 
pomarańczowy lub żółty. Tryt umieszczony jest w metalowym korpu-
sie wyposażonym w poduszkę amortyzacyjną z gumy silikonowej. Kor-
pus dostosowywany jest do poszczególnych modeli pistoletów. Tryto-
we Przyrządy Celownicze Bright & Tough posiadają unikalną obudo-
wę odporną na wstrząsy, która jest wyłączną własnością firmy Trijicon.

SKuTECZNOŚĆ
Trytowe Przyrządy Celownicze Bright & Tough są wysoce skuteczne 
podczas prowadzenia walki na niewielkim dystansie i stanowią stan-
dardowe wyposażenie setek  wydziałów straży miejskiej, policji rejo-
nowej oraz biur szeryfów, a także licznych wydziałów policji i kilku fe-
deralnych agencji służb ochrony porządku publicznego. Są one po-
nadto najczęściej wybieranym modelem celowników przez liczących 
się producentów pistoletów, a także stosowane są szeroko w wojsku, 
jako wyposażenie broni używanej do ochrony własności.

SOLIDNOŚĆ
Każda kapsułka zawierająca tryt wyposażona jest w szafirową na-
sadkę, która zapewnia równomierne rozdzielanie promienia światła i 
chroni kapsułkę przed agresywnymi środkami czyszczącymi i stłucze-
niem. Kapsułki umieszczone są w aluminiowych cylindrach, które za-
pewniają im dodatkową ochronę. Kapsułki mocowane są na podusz-
kach z gumy silikonowej, która zabezpiecza je przed wstrząsami i siłą 
odrzutu broni.

STANDARDOWE WYPOSAżENIE STOSOWANE PRZEZ LICZąCYCh SIĘ PRODuCENTÓW PISTOLETÓW
Trytowe Przyrządy Celownicze firmy Trijicon™ wyposażone są w świe-
cące jasno kapsułki wypełnione trytem, które umożliwiają uzyskanie 
wyraźnego obrazu celu w każdych warunkach oświetlenia, co pozwa-
la na wykorzystanie zalet technologii samooświetlania przez osoby 
posiadające broń boczną.

Trzypunktowe celowniki mechaniczne pięciokrotnie zwiększają cel-
ność ognia prowadzonego w warunkach nocnych w porównaniu z 
konwencjonalnymi celownikami, zapewniając identyczną szybkość 

celowania jak w przypadku strzelania instynktownego. Ich stosowa-
nie nie wymaga użycia baterii. Celowniki wyposażone są ponadto w 
podświetlone plamki otoczone białym pierścieniem, który gwarantu-
je doskonałą widoczność w świetle dziennym. 

Trytowe Przyrządy Celownicze firmy Trijicon są wysoce skuteczne 
podczas prowadzenia walk na krótkim dystansie i stosowane są szero-
ko w wojsku oraz jako wyposażenie broni używanej do ochrony wła-
sności, a także przez setki wydziałów policji i agencji federalnych.

Model CP25

Colt M16/AR15

Model SG01

SIG Sauer SIG P225, 226, 228 and 239

Model SA37

Smith & Wesson Novak M&P

Model GL01

Glock Pistol

Model BE07 Model GL11 Model HK05 Model BE10

Beretta™ PX4 Storm

TriJicON BriGhT & TOuGh™
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TriJicON BriGhT & TOuGh™
BERETTA™ Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

GuNSMIThING Pistolety serii Beretta 92 i 96 wymagają indywidualnej instalacji.

BE03 Beretta Cougar Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych pasuje do modeli 8000, 8040 i 8045

BE04 Beretta Brigadier Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

BE07 Beretta 9000 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

BE08 Beretta Vertec Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

BE10 Beretta PX4 Storm Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

BE12 Beretta 90-2 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CZ™ Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

CZ02 CZ75 z szyną montażową Dovetail na przedzie. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

FIRESTAR™ Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

FS03 Firestar .45  Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

DESERT EAGLE® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

GuNSMIThING Celowniki pasują do broni każdego kalibru.

DE01 Desert Eagle Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

DE03 Baby Eagle / Jericho Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

COLT® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

PISTOLS Stosować celowniki CA01, CA09, CA10, CA22, CA23 i CA27 lub CA26 dla pistoletów 1911 wyprodukowanych po 1988; CA02 dla pistoletów wykonanych 

przed 1988. CA01 i CA02 pasują do Combat Elite i Delta Elite. Te modele celowników pasują także do większości coltów 1911 wykonanych przez innych 

producentów. Informacje szczegółowe dostępne na tel. Uwaga:  Wymiana stałych celowników przednich w modelach Government Model, Combat Eli-

te, Delta Elite, Officers ACP i Combat Commander wymagają oddania broni do profesjonalnego rusznikarza i zastosowania narzędzi mocujących.

RIFLES Montaże celowników w karabinach M16/AR15 można stosować zamiennie w modelach  A1 i A2, Sporter i podobnych karabinach 
produkowanych przez innych producentów. Narzędzie do instalacji na przedzie zostało dołączone do CP25 i CP25F

CA01 Colt Govt. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych, trzpień .125

CA02 Colt Govt. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych, trzpień wąski .055

CA03 Narzędzie montażowe do Colta

CA09 Colt Officers/Defender . Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CA10 Colt Combat Commander. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CA22 Colt Enhanced Gov’t Defender. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CA23 Colt Enhanced Officers/Combat Commander. Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CA26 Colt Government/Combat Commander Pistol, Zestaw przednich i tylnych (Novak®) Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CA27 Colt Officers Pistol, Zestaw przednich i tylnych (Novak®) Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CP25 Colt M16/AR15, Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

CP25F Colt M16/AR15, Celownik przedni

BROWNING® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

GuNSMIThING Zestaw 3-pkt dostępny jest dla nowszych modeli z szyną montażową Dovetail na przedzie i zamocowanym na stałe tylną szczerbinką.

BR02 Browning Hi-Power Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych
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TriJicON BriGhT & TOuGh™

REMINGTON® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

GuNSMIThING Celowniki RE01 i RE02 pasują do modeli karabinów z celownikami 870, 1100 oraz strzelb 1187 i modeli karabinów 74, 76, 740, 760, 7400 i 7600. RE04 

to zestaw przednich i tylnych (ghost ring) celowników noktowizyjnych 3-punktowych dla strzelb z celownikiem przednim typu „bead” i bez wentylo-

wanego użebrowania. RE05 to zestaw trzypunktowy dla karabinów z celownikami i 14-calowymi lufami do nabojów z rdzeniem stalowym.

RE01 Strzelba Remington Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

RE02 Strzelba Remington Przedni Trytowy Przyrząd Celowniczy

RE04 Remington Zestaw przednich i tylnych (ghost ring) Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych dla modeli 870, 1100 i 1187 

RE05 Strzelba Remington z lufą 14 cali/Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych z szyną montażową Dovetail 

h&K® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

GuNSMIThING Szczerbinki fabryczne posiadają nawiercone otwory wypełnione plastikowym prętem. HK04, HK05, HK06 i HK08 to celowniki wy-
mienne. HK07 pasuje do wszystkich karabinów, karabinków i pistoletów maszynowych H&K z pierścieniowym celownikiem przed-
nim. Pistolety P7, USP full size i Mark 23 zostały zaprojektowane dla podzespołów Trijicon z kapsułkami okrągłymi.

hK04 H&K P7 Long Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

hK05 H&K P7 Short Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

hK06 H&K USP Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

hK07 H&K Rifle Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

hK08 H&K USP Compact Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

hK09 H&K P2000 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

GLOCK® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

GuNSMIThING Oryginalne szczerbinki plastikowe zastępowane są stalowymi celownikami noktowizyjnymi. GL01 pasuje do modeli 17, 17L, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 

34, 35 I  39. GL04 z wysoką szczerbinką tylną pasuje do modelu 20, 21, 21SF 29, 30, 31, 32 i 37. Wszystkie zestawy zawierają przednią śrubę montażo-

wą. UWAGA: GL05 nie jest celownikiem noktowizyjnym. To stalowy zestaw wymienny dla standardowego Glocka z plastikowymi celownikami

GL01 Glock Pistol, Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

GL02 Zestaw narzędzie dla Glock 17 lub 19

GL03 5 śrub przednich dla Glocka

GL04 Glock High Rear, Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

GL05 Glock Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych (BEZ KAPSUŁEK TRYTOWYCH)

GL11 Glock Pistol, Zestaw przednich i tylnych (Novak®) Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

GL12 Glock Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych for the Glock 36

KIMBER® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

KB01 Kimber Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

SPRINGFIELD ARMORY® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

SP01 Springfield XD-9, XD-40, XD-45 i XD-357 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

STEYR-MANNLIChER™ Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

ST01 Steyr-Mannlicher M-A1 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych

TAuRuS™ Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

TS01 Taurus, zestaw trzypunktowy dla modeli PT 111, 132, 138, 140 i 145

WALThER® Charakterystyka (*Umieszczone poniżej nr fabryczne odnoszą się do standardowych plamek zielonych. Podczas zamawiania celownika tylnego z plamką żółtą lub pomarańczową prosimy dodać literę „Y” lub „O” na końcu nr fabrycznego

WP01 Walther P99 Zestaw przednich i tylnych Trytowych Przyrządów Celowniczych 3-punktowych
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Jeżeli masz tylko jedną szansę na oddanie idealnego strzału upewnij się, że posiadasz przy sobie celownik Trijicon TriPower®. Ce-
lownik posiada trzy źródła światła, co sprawia, że jest to niezawodny partner strzelca o każdej porze dnia i nocy. 

TriJicON TripOWer
INNOWACYJNOŚĆ
Celownik Trijicon TriPower to pierwszy na świecie celownik z trzema 
źródłami podświetlania, wyposażony w bezawaryjny system celow-
niczy dostarczający przejrzystego widoku punktu celowania o każdej 
porze dnia i nocy. Jest to idealne urządzenie celownicze przeznaczo-
ne dla celów ruchomych i bliskich. Tak znakomite osiągi celownika za-
pewnia mu innowacyjny system z trzema źródłami podświetlania. Zin-
tegrowany system światłowodowy gromadzi w ciągu dnia światło z 
otoczenia i przesyła je do siatki celowniczej, jednocześnie dokonując 
automatycznej regulacji poziomu jasności i kontrastu. Fosforowa kap-
sułka wypełniona trytem podświetla siatkę celowniczą i dostarcza wy-
razisty obraz celu podczas działań bojowych wykonywanych o dowol-
nej porze dnia i nocy. Trzecim źródłem zasilania jest uruchamiana w ra-
zie potrzeby bezawaryjna bateria rezerwowa. Bateria gwarantuje uzy-
skanie wyrazistego obrazu celu w każdych warunkach widoczności.

ADAPTACJA
Celownik TriPower przeznaczony jest do montażu na broni o znacznej 
długości lub broni bocznej. Celownik posiada czerwoną siatkę celow-
niczą w kształcie sierżanta, która eliminuje błąd paralaksy i zapewnia 
szybkie namierzenie celu. Szerokopasmowe soczewki pokryte powło-
ką przeciwodblaskową zapewniają precyzję celowania oraz optymal-
ne przechodzenie światła i przejrzystość optyczną. 

NIEZAWODNOŚĆ
Celownik TriPower wykracza poza technologię trybu pełnej nadmia-
rowości (Power Source Redundancy) i gwarantuje niezawodność 
działania w warunkach polowych. Celownik umieszczony jest w jed-
noelementowym korpusie wykonanym z kutego stopu aluminium 
klasy wojskowej. Pełna szczelność umożliwia zanurzanie go do głębo-
kości 100 stóp / 30 metrów.

PIERWSZY NA ŚWIECIE CELOWNIK Z POTRÓJNYM PODŚWIETLENIEM

System celowniczy Trijicon TriPower® jest całkowicie niezawodny. Dzięki niemu my-
śliwi i oficerowie służb ochrony porządku publicznego mają zawsze do dyspozycji 
wyraźnie widoczny punkt celowniczy – doskonały do szybko przemieszczających 
się i blisko położnych celów. Celownik TriPower przeznaczony jest do montażu na 
broni o znacznej długości lub broni bocznej. Celownik posiada czerwoną siatkę ce-
lowniczą w kształcie sierżanta, która eliminuje błąd paralaksy  i jest wyraźnie wi-
doczna w świetle dziennym, przy słabej widoczności lub całkowitej ciemności.

SIATKA CELOWNICZA W CELOWNIKACh 
TRIJICON TRIPOWER®:
Trójkąt, sierżant i dwie plamki o różnych rozmiarach, co po-
zwala na dostosowanie siatki do określonych wymogów 
strzeleckich.

INNOWACYJNE ZASILANIE POChODZąCE Z TRZECh ŹRÓDEŁ:
Zintegrowany system światłowodowy gromadzi w ciągu dnia światło z otoczenia i 
przesyła je do siatki celowniczej, jednocześnie poprawiając widoczność poprzez auto-
matyczną regulację poziomu jasności i kontrastu.
Fosforowa kapsułka zasilana gazem trytowym podświetla siatkę celowniczą i 
dostarcza wyrazisty obraz celu podczas działań bojowych wykonywanych o do-
wolnej porze dnia i nocy.
Rezerwowy system zasilania bateriami uruchamiany w razie potrzeby i gwa-
rantujący uzyskanie wyrazistego obrazu celu w każdych warunkach widoczności.

Światłowody Trijicon

NIezawodny system światłowodowy Trijicon dostraja poziom jasnoości 

i kontrastu siatki celowniczej do aktualnego oświetlenia zewnętrznego. 

Siatka w kształcie jodełki zapewnia wyrazisty i przejrzysty obraz punktu 

celowania nawet w pełnym świetle słonecznym.

Jednoelementowy korpus wykonany z ku-

tego stopu aluminium klasy wojskowej Jed-

noelementowy korpus wykonany z kutego 

stopu aluminium 7075-T6 klasy lotniczej 

gwarantuje niemal całkowitą nieznisz-

czalność systemu celowniczego.

Szerokopasmowe soczewki pokry-

te powłoką przeciwodblaskową

Zapewniają optymalne przewodz-

nie śwaitła i klarowność widzenia.

Rura o średnicy 30mm

Umożliwia zastosowanie pierścieni i montaży 

celowniczych o średnicy 30mm.

Regulowana poprawka na wiatr i kąt celowania

Uszczelnione zewnętrzne regulatory poprawki na 

wiatr i kąta celowania (normalny zakres regulacji 

wynosi ±1,25 stopnia.)Bateria rezerwowa uruchamiana w razie potrzeby

Zaawansowany system baterii Trijicon to zapa-

sowe źródło zasilania, które daje wyrazisty obraz 

siatki celowniczej o dowolnej porze dnia i nocy. Wyprodukowano w USA

Przełącznik podświetlenia baterii

Siatka celownicza Trijicon podświetla-

na gazem trytowym Zastosowanie fosfo-

rowej kapsułki wypełnionej trytem umoż-

liwia wyświetlenie wyraźnego obrazu 

punktu celowniczego na siatce celow-

niczej nawet w zupełnej ciemności.

Gwintowany obiektyw i okular Umoż-

liwiają montaż różnych dodatkowych 

elementów, np. dodatkowej szyny mon-

tażowej, osłony soczewki, a także zaślepek. 

Wodoodporność 

Całkowite uszczelnienie i wodoszczelność do głębokości 100 stóp/30 metrów.

8.3* MOA

16.6 MOA

100M

14.4 MOA

* 8,3 MOA to szerokość standardowej sylwetki 

żołnierza widzianej z odległości 200 m.
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TriJicON TripOWer

Model TX30

Powiększenie 1x

Rozmiar obiektywu 30mm

Wymiary siatki celowniczej 16.6 MOA

Opcje siatki celowniczej Sierżant

Długość 5.25 in.

Szerokość 2.2 in.

Wysokość 2.1 in.

Waga 8.3 oz.

Bateria (2) 1/3N

Charakterystyka Refleksyjny celownik TriPower 30mm w kształcie rury, wyposażony w siatkę celowniczą z czerwonym sierżan-
tem. Zawiera 30 mm montaż z pierścieniem Weavera, Scopecoat®, pióro czyszczące Lenspen i baterie.
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MacTronic wyłączny autoryzowany 
przedstawiciel CAA TACTICAL na Polskę.

POLISH CHAMBER OF NATIONAL DEFENCE MANUFACTURERS
OFFICIAL REPRESENTATIVE OF POLISH DEFENSE INDUSTRY AT NATO

00-961 Warsaw, 22 Fort Wola st

MacTronic wyłączny autoryzowany 
przedstawiciel TRIJIKON na Polskę.

MacTronic wyłączny przedstawiciel 
i Autoryzowane Centrum Serwisowe 
STREAMLIGHT na Polskę.

www.mactronic.com.pl
Pozostałe nasze produkty znajdą Państwo:
You can �nd our other products:
Weitere unsere Produkte �nden Sie:
Ostatní naši výrobky najdete:

Szanowny Kliencie,

Pamiętaj,

Kupując "podróbki"
narażasz się nie tylko

na gorszą jakość,
ale również

na możliwość utraty
produktu

(Ustawa z dnia 30 czerwca
2000r. o Prawie

własności przemysłowej
Dz.U.01.49.508 z dnia   21

maja 2001r. poz. 305).

Drahý spotřebiteli,

pamatuj,

že nákupem
napodobeniny falešného
originálu se setkášnejen

s horší kvalitou,
ale i s možným

zabavením zboží.

Sehr geehrter Kunde,

bedenken Sie,

indem Sie gefälschte
Waren kaufen, riskieren

Sie nicht nur, ein
Produkt von

niedriger Qualität zu
kaufen, sondern auch
es beschlagnahmt zu

bekommen.

Dear Client,

Remember,

Buying "counterfeits" you
put yourself in danger of
worse quality as well as
the possibility of losing

the product.

PL GBR D CZ

Utylizacja zgodnie z Dyrektywą WEEE
Dalsze informacje dotyczące utylizacji urządzeń

elektrycznych uzyskacie Państwo na naszej stronie
internetowejwww.mactronic.com.pl

Disposal according to WEEE
Further information about the disposal 

of electrical device can be obtained 
from our website

www.mactronic.com.pl

Entsorgung gemäß WEEE
Nähere Informationen zur Entsorgung Ihres

Elektrogerätes erhalten 
Sie auf unserer Internet-Seite:

www.mactronic.com.pl

Likvidace podle směrnice WEEE
Další informace týkající se likvidace elektrických

zařízení získáte na naší internetové straně
www.mactronic.com.pl


