
3-18x42 35 mm FFP SF MIL/MIL
Taktinen tähtäin MP-8 Dot ristikolla.

Ensimmäinen, kyseisellä ykköstason (FFP) ristikolla varustettu 3-18x42- 
tähtäin valmistettiin tilaajan spesifikaatioiden mukaisesti v 2007.
Tähtäin on muuten samanlainen, kuin standardi 3-18x42-, mutta sen 
ristikko on muutettu MP-8 Dot, jossa ristikon pystyakselille on lisätty 5 
mrad säätövaraa.
Tornin jako on 1 cm/100m ( 0,1 mrad) ja koron säätöalue on 22 
milliradiaania.
Sivufokus säätyy keskirungossa sijaitsevasta, sopivan kokoisesta ja 
tarkasta säätöpyörästä.
Uudelleen muotoiltujen koron ja sivusäädön nupit on jaettu siten, että 
yksi kokonainen kierros jakautuu 100:n ”naksuun”, (0,1 mrad).
Valittavana on hintaan sisältyvät HD-tactical, tai QD picatinnyrenkaat: L 
matalat,( pulttilukkoiset) M medium, (AR-10, FN FAL) ja H korkeat, (AR Flat 
Top) aseen mukaan.

3,5-18x50 35 mm FFP SF MIL/MIL
Taktinen tähtäin digitaalisesti säädettävällä ristikon valaisulla ja
MP-8 Dot ristikolla.

Tässä mallissa on huomioitu taktisen pitkän matkan ampujan
toivomukset, kuten Mil-jakoinen ristikko ja avointen,
suurikokoisten tornien jako, 100 porrasta (10 Mil) yhden kierroksen
matkalla.
Torneissa on myös pikanollausmahdollisuus.
Ykköstason ristikon valaisu säätyy digitaalisesti. Valaisu sammuu
automaattisesti aikaviiveen jälkeen ja torneissa on pikalukittava,
toinen nollausrengas.
Kompaktin kokoisen tähtäimen optiikka on valmistettu parhaista
Schott:tin valmistamasta linssiraaka-aineesta ja linssit on
pinnoitettu parhaalla saatavissa olevalla monikerrostekniikalla.
Tähtäimessä on pitkä silmäväli, laaja näkökenttä ja sen laadukkaat
mekaaniset komponentit tekevät siitä vertailukelpoisen minkä
tahansa vastaavan tähtäimen kanssa.

Toimitukseen kuuluvat 4 ” vastavalosuoja ja valinnaiset
picatinnyrenkaat, L, M ja H 35 mm. (L-matala, M- keskikorkea ja
H-korkea)

12-52x56 MF 40mm ED TERMINATOR MULTI BDC
RISTIKKONA VALAISTU MP-8 XTREME
Tähtäin, jolle ei ole vertaulukohdetta!

Täysin uusi 40:n millimetrin rungolla varutettu 12-52x56
Terninator on tähtäin, jolle ei löydy vastaavaa muualta.
Tämä optinen ihme sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:

•	 Schottin ED, (Extra Low Dispersion)- lasista valmistetut linssit.
•	 Ristikon suurennusvastavuus on 14,4x(Mil lukemat) ja 26x,(MOA 

lukemat).
•	 Keskirungossa sijaitseva parallaxin säätö tarkentuu jopa 26 jalan 

päähän suurennoksella 52 kertaa.
•	 Optiona on saatavissa lentoratakompensaattori (BDC) kaliibereille 

338 Lapua Magnum ja .50 BMG.
•	 Automaattisesti aikaviiveen sulkema ristikon digitaalinen valaisu, 

pikatarkentuva okulaari ja 100:n MOA:n tornien säätövara.
•	 Picatinnyrenkaat valinnan mukaan ja vastavalosuoja mukana 

vakiovarustuksessa.



4-16x50 30mm FFP SF MIL/MIL
Taktinen tähtäin varustettuna digitaalisäätöisellä, valaistulla MP-8 
XTREME-X1 ristikolla.

Kauden 2011-2012 uutuus. Tähtäin, jossa digitaalisesti säädettävä ja 
valaistu, uusi MP-8 X1-ristikko.

Toisen tähtäyspisteen valintamahdollisuus, pikasäädettävä +/- 4 dpt 
okulaari, nollapisteen lukitus, nollapisteen pikasäätö ja sivufokusointi.

1-10x26 35 mm ”ELIMINATOR”
Kahdella ristikolla ja kahdella digitaalisesti säädettävällä
ristikoiden valaisulla varustettu tähtäin.

Uusi ELIMINATOR FFP/SFP, kahden ristikon taktinen tähtäin
kattaa kaikki taktiset perusvaatimukset.
Todellinen 1xsuurennos, ”silmät auki” CQB-tähtäystä varten.

Kirkkaasti valaistu, oranssinvärinen piste kakkostasoon (SFP)
sijoitettuna ja MIL-jakoinen, vihreä valaistu MP-8 XTREME X1-
ristikko sijoitettuna ykköstasoon (FFP).
Tämä uusi toteutustapa mahdollistaa kristallinkirkkaan pisteen
näkymisen kohteessa 1x suurennoksella.
Suurennoksen kasvaessa näkyviin tulee ykköstason MP-8
EXTREME-ristikko pitempää tähtäysmatkaa varten.
Kuvan poikkeuksellisen hyvä tarkkuus 10x-suurennoksella
mahdollistaa kaukana olevien kohteiden paikantamisen.
Hyvät hämäräominaisuudet, kompakti koko, sivufokus ja lukittava
toisen tähtäyspisteen säätö.
Säädettävä diopteri. Yhdellä kierroksella100-porrasta, (0,1
mrad portaat), sisältävät säätötornit, joissa 0-pisteen pysäytys ja
pikanollaustoiminto.
Tähtäin on vedenpitävä ja iskunkestävä ja mukana seuraavat
valinnaiset picatinyrenkaat ja vastavalosuoja.
Optiona lisähintaan yhdestä kappaleesta valmistettu
kiinnitysadapteri.

1-10x26 35 mm SFP ELIMINATOR-LTS
Valaistulla MP-8 XTREME X1 ristikolla varustettu tähtäin.

Uusi ELIMINATOR –LTS (Light Tactical Scope), on toisessa tasossa, (SFP) 
sijaitsevalla ristikolla varustettu, edullisempi ”perusmalli” eliminator-
sarjaan.
Eliminatorissa on erittäin kirkkaasti valaistavalla keskipisteellä
varustettu MP-8 EXTREME X1-ristikko.
Tämä kompakti malli soveltuu hyvin lyhyiden, 30m- ja pitkien - 750m 
etäisyyksien tähtäimeksi.
Avoimet suuret tornit, joissa yhdellä kierroksella100-porrasta, (0,1
mrad portaat) ja 35 MRAD, (120 MOA) kokonaissäätövara.

Tähtäin on vedenpitävä ja iskunkestävä ja mukana seuraavat valinnaiset 
picatinnyrenkaat ja vastavalosuoja.

Optiona lisähintaan yhdestä kappaleesta valmistetuttu 
kiinnitysadapteri.



QR-TS 3x25 30mm Taktical BDC.223 tähtäin 
valaistulla CQB ristikolla
Uusi kompakti 3x25 tähtäin on ensimmäinen IOR:n 
tähtäinmalli,
joka on suunniteltu AR-15 sarjan aseita varten.

Sen integroitu flat top kiinnitysjalka mahdollistaa 
asentamisen ”suoraan pakkauksesta” siviilimallisiin A3 ja 
M4 carbiineihin ja myös muihin aseisiin, joissa on 1913 
Picatinnykisko.

Tässä versiossa on lentoratakompensaattori .226 / 62 gr 
patruunalle. Korotornissa on jaotus 100 yds:stä 500:n yds:n 
50:n yds:n jaolla.
Sivusuunnan tornissa on ¼ moa:n porastus sormivoimin
säädettävissä.

Ristikon valaistu keskipiste on poikkeuksellisen tarkka
ammuttaessa pitemmille matkoille ja kokenut ampuja hyötyy
Mil-jakoisesta ristikosta nopeissa tilanteissa, nopeana 
lentoradan korjauksena, tai etäisyyden määrityksessä.

Nämä ominaisuudet tekevät tähtäimestä kilpailukelpoisen 
punapiste tai hologrammi-tyyppisille tähtäimille, 
erityisesti ammuttaessa pidemmille matkoille, suuremman 
suurennoksen ja paremman kuvan laadun takia.

Tähtäin toimii, vaikka paristo on lopussa, koska ristikon 
viivasto näkyy mustana ja terävänä myös ilman virtaa.

Tähtäintä voidaan kayttää myös molemmat silmät auki, 
pitämällä ristikon valaisu ”päällä” ja etulinssin suojus 
paikallaan.

Tähtäimen koko ristikko on valaistu ja säätöportaita
on7 kpl paivä/yökäyttöä varten.

Kolmiosainen picatinnykisko mahdollistaa valaisimien, 
laserin ja muiden lisävarusteiden asennuksen.

1:4x32 QR-TS 35 mm PITBULL COMPACT 
TÄHTÄIN/ DIGITAALISESTI VALAISTU CQB 
RISTIKKO
Uusi 1:4x PITBULL on IOR:n uusin CQB ristikkolla varustetuista
taktisista tähtäimistä.

Tähtäimen  laaja näkökenttä 1X suurenoksella ja todellinen 
1xsuurennos mahdollistaa ampumisen molemmat silmät 
auki.
Cat Tail-tyyppisellä vaihtajalla saa suurennoksen nopeasti
4-kertaiseksi pidemmälle ammuttaessa.
Tähäimessä on suurihalkaisijainen, (35mm) runko ja sen 
32millinen objektiivi toimii hyvin myös hämäräolosuhteissa.
Tässä Pitbull-versiossa on digitaalisesti säätyvä ristikon 
valaisu.
Tähtäimessä on kirkas ”superbright” valaistu 2:n Moa:n piste 
ja BDC-korjatut etäisyysviivat 800:n jaardiin.
Säätötornit ovat avoimet 0,1 Mrad:in jaolla.
Picatinnyrenkaat valinnan mukaan kuuluvat 
vakiovarusteisiin.



2-12x36 35 mm SPARTAN SFP TAKTINEN .308 BDC
Tähtäin on varustettu vaihtoehtoisesti valaistulla MP-8 Dot,
tai CQB ristikolla.

Taktinen 2-12x36 SPARTAN .306 BDC tähtäin kehitettiin vastauksena 
pyyntöihin valmistaa tähtäin erityisesti .308 ja 5.56 caliiberisille aseille.

Saatavana on kaksi versiota. Malli 1. on varustettu valaistulla MP-
8 Dot-ristikolla ja siinä on lentoratakompensaattori .308 / 168
gr:n patruunalle ja jaotus 100: jaardista 800:n jaardiin 50:n jaardin
portain.

Mallissa 2 on valaistu CQB ristikko 5,56 / 62 gr:n patruunalle
ja .308 BDC korkeuden säätötorni, jossa 100-800 jaardin jaotus.

Varusteisiin kuuluu 35:n mm:n picatinnyrenkaat valinnan mukaan.

1.5-8x26 35 mm SFP TRIDENT. TAKTINEN .308 BDC
lentoratakompensaattorilla ja CQB .223 BDC Super 
Bright ristikolla
Tämä kompakti tähtäin soveltuu hyvin ampumamatkoille 20:stä
metristä 700:n metriin.

Tässä tähtäinmallissa on valaistu CQB ristikko 5,56 / 62 gr:n
patruunalle ja suurikokoinen avoin.308 BDC korotorni, jossa 100-
800 jaardin jaotus 50:n jaardin portain.

Torneja voi hyvin säätää myös ”hansikkaat kädessä” .

Varusteisiin kuuluu 35:n mm:n picatinnyrenkaat valinnan mukaan.

6-24x56 35 mm FFP MIL/MIL SF TAKTINEN TÄHTÄIN 
valaistulla MP-8 DOT MOD ristikolla
Uusi ykköstason, (FFP) ristikolla varustettu tähtäin, jossa on
digitaalisesti valaistu ristikko ja toisen tähtäyspisteen valintarengas.

Ristikkona Modifioitu MP-8 Dot ristikko, 0,1 MRAD säädöt,
SF sivutarkennus, 35:n mm:n runko, laaja näkökenttä ja pitkä
silmäetäisyys.

Varusteisiin kuuluu 35:n mm:n picatinnyrenkaat valinnan mukaan.



RED DOT – RDS EDGE Punapistetähtäin
RDS, (Rapid Deployment Sight) on hyvin kompaktin kokoinen ja 
kevyt.

Suurennos on 1x ja tähtäin on veden ja iskunkestävä, testattu
vaikeissa oloissa puoliautomaattiaseissa.
Eroaa vastaavista mm. siten, että siinä on uudet, avoimet
säätötornit.
Punaista valaistua 4:n MOA:n pistettä säädetään reostaatilla
kirkkaasta päivänvalosta yöolosuhteisiin.
Pariston kestoikä matalimalla kirkaudella on n. 1200 tuntia
jatkuvassa käytössä.

Tähtäin on NV-yhteensopiva.
Mukana alumiininen picatinnyrengas.

INELE RENKAAT

Esikallistetut picatinnyrenkaat mahdollistavat tähtäinten
kiinnittämisen picatimmykiskoon, (MIL-STD 1913).

Renkaat ovat valmiiksi kallistetuja ja niitä saa kolmella
kallistusasteella.

Saatavana ovat 20:n MOA:n, 30:n MOA:n ja 40:n MOA:n
esikallistetut renkaat tähtäimille, joiden rungon halkaisija on 35
mm.

Teräksestä valmistetut renkaat mahdollistavat
variaabelitähtäinten kiinnittämisen suurikaliiberisiin aseisiin (cal. 
.50) pitkän matkan ammuntaa varten.

Kallistusaste määrittelee renkaiden välisen etäisyyden tähtäimen
rungossa.


