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STEINER – Produktstruktur 2007

• Koncentreret på markeds-
segmenter med stort potentiale

• Produkter specielt designet til
individuelle krav inden for de
vigtigste anvendelsesområdet

• Koncentreret på bestseller-
modeller

• Nemt overblik over den vel-
strukturerede produktlinje

• Dækker de vigtigste pris-
punkter

Marine Hunting Birdwatching Outdoor

Commander XP Nighthunter XP Discovery Wildlife

7x50 wc 8x30 8x44 8,5x26 Pro 

7x50 7x50 10x44 10,5x28 Pro 

8x56  8x30 Pro 

8x44 8x24 

10x26 

Skipper Ranger SkyHawk Safari

7x50 wc 8x30 10x26 8x22

7x50 8x56 8x32 10x26 

7x30 wc 7x50 8x42 8x30

7x30 10x42 

Commander jubilee
7x50 wc

7x50
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STEINER – Unikke kikkerter

3 vigtigste fordele

• Sports-Auto-Focus eller Fast-Close-Focus

• Tysk optik af højeste kvalitet

• Ekstrem holdbarhed

Fokus er skræddersyet til at passe til de individuelle behov for 
hvert enkelt anvendelsesområde



STEINER – Unikke kikkerter

• Når først kikkerten er indstillet, har du altid et  
skarpt og klart syn fra 20 meter til uendeligt.

• Meget enklere at kigge på dyr og andre 
motiver i bevægelse.

• Det eneste system, der virkelig virker om 
natten og på havet.

Sports-Auto-Focus



STEINER – Unikke kikkerter

Sports-Auto-Focus (Forklaring til kunden)

• Ved at sætte hvert øjestykke til “0”, er det ikke nødvendigt at justere denne Steiner-
kikkert igen, selv ved skiftende afstande. 

• Såfremt du ikke ser et skarpt billede, justeres hvert enkelt øjestykke individuelt, mens 
du kigger på et motiv langt væk.

• Når kikkerten er indstillet, står billedet skarpt og klar fra 20 meter til uendeligt.

Denne forklaring er vist på skiltet, der er vedhæftet hver enkelt Steiner-kikkert



STEINER – Unikke kikkerter

• Til korte afstande anbefaler vi STEINER-kikkerter
med Fast-Close-Focus-teknologi

• Denne teknologi muliggør detaljeret observation, 
selv på helt korte distancer

• Find et motiv i den ønskede afstand og fokuser med 
det ekstra store og præcise XXL-fokushjul

Denne forklaring er vist på skiltet, der er 
vedhæftet hver enkelt Steiner-kikkert

Fast-Close-Focus



STEINER – Unikke kikkerter

• Ekstremt klare og lyse billeder med høj 
kontrast

• Unik teknik – udviklet af STEINER

• STEINER tilbyder førende teknologi inden for 
coating med specielle typer coating for hvert 
enkelt anvendelsesområde

High-Contrast-Optics



STEINER – Unikke kikkerter

Forskelle i STEINER-produktegenskaber

Expert Range
• High-Definition-optik – meget skarpt og klart billede
• Højest mulig optisk og mekanisk præcision og kvalitet 
• Maksimal lysgennemgang
• Nitrogen-tryk-system – Vandtæt ned til 5/10 meter under overfladen
• 30 års garanti
• Førsteklasses tilbehør

Professional Range
• High-Contrast-Optics – meget skarpe og klare billeder
• Høj optisk og mekanisk præcision og kvalitet efter tyske standarder
• Vandtæt
• 10 års garanti
• Standard tilbehør



Kriterier for marinekikkerter

Sports-Auto-Focus

Vandtrykssikret

Kompas og okularmikrometer

Nitrogen-tryk- system

Ekstrem holdbarhed

Egnet til brug om natten

Glidesikker gummiarmering

Ideel specifikation = 7x50

STEINER – Anvendelsesområder

Marine



STEINER – Kompaskikkerter 1/3

Argumenter for kompaskikkerter

• I marine-sektoren bruges kikkerter ofte af specielt sejlere, ofte professionelt.

• Af sikkerhedsgrunde skal en rigtig marinekikkert nødvendigvis være et pålideligt 
redskab til navigering og observation under alle tilstande.

• På trods af den stigende popularitet på elektroniske navigationssystemer findes der 
intet alternativ til en kompaskikkert på en båd.

• Om kikkerten bruges af professionelle under ekstreme forhold eller på et charter-
krydstogt giver Steiner-kompaskikkerter væsentlige fordele.



STEINER – Kompaskikkert 2/3

Argumenter for kompaskikkerter: Navigation

• Ved at kombinere et højpræcisionskompas med en kikkert, bliver kompaskikkerten et 
universalredskab.

• Det er nemt og bekvemt at orientere sig med det velstabiliserede og letaflæselige
kompas, selv i hård sø.

• Sikkerhed for besætningen i tilfælde af, at elektroniske anordninger svigter. Den 
ekstremt holdbare Steiner-kompaskikkert virker altid og muligør bestemmelsen af 
position og kurs, såvel som nøjagtig identifikation af waypoints, selv under ekstreme 
forhold.

• GPS angiver ikke kursen til et ukendt eller drivende objekt (vraggods, båd etc.), da 
GPS’en kræver koordinater først!



STEINER – Kompaskikkerter 3/3

Argumenter for kompaskikkerter: At udpege objekter

• Selv sejlere, som ikke navigerer ved hjælp af kompas, sætter pris på fordelene ved en 
kompaskikkert.

• At udpege et objekt for besætningsmedlemmerne eller for at finde et objekt igen hurtigt er 
legende let med en kompaskikkert. I hård sø, er dette kun muligt med en kompaskikkert.

• Lokalisering af waypoints ved havneindgangen – nærmest umuligt uden en 
kompaskikkert i hård sø under dårlige lysforhold

• Find igen en fjern båd i horisonten
• Identificering af et fjernt objekt (vraggods, mand overbord etc.)

Bemærk: Kikkerter, der mangler et kompas og har et meget snævert synsfelt pga. 
en høj forstørrelsesgrad, gør det vanskeligt at finde et fjernt eller lille objekt, samt at 
finde det igen!



Jagt Kriterier for jagtkikkerter

Fantastisk ydeevne under dårlige lysforhold

Ekstrem holdbarhed

Sports-Auto-Focus

Pålidelig ydeevne under ekstreme klimaforhold og vejr

Vandtrykssikret

Med gummiarmering undgås støj

Stort synsfelt for perfekt observation

Bedste specifikation for jagt i dårligt lys: 8x56

Bedste specifikation for hjortejagt: 8x30

STEINER – Anvendelsesområder



Fugle
Kriterier for fuglekikkerter

Fast-Close-Focus

Nærfokus ned til 2 meter

Farveægte

Høj opløsning

Letvægt

Vandtæt

Ergonomi og behagelig i brug

STEINER – Anvendelsesområder



Kriterier for Outdoor-kikkerter

Kompakt og attraktivt design

Letvægt

God og sikker optik

Gummiarmering

Behagelig håndtering

Holdbar

STEINER – Anvendelsesområder

Outdoor



Kort introduktion til
Steiner-produktgrupper

STEINER – Produktsortiment



Til professionelle brugere, som ikke går på kompromis med udstyr 
og funktionalitet. Skræddersyet til den professionelle brugers behov, 
afprøvet på havet og konstrueret af sejlere for sejlere.
Den nye Commander XP er en perfekt synergi af ekstraordinære 
optiske evner og holdbar.

Ekstremt holdbar

Sports-Auto-Focus

Udskiftelige Clic-Loc-øjestykker

NBR-langtidsholdbar gummiarmering

Vandtæt ned til 10 meter

Nitrogen-tryk-fyldt med unik 2-vejs ventilteknologi

Meget stort, stabiliseret 40 mm kompas med okularmikrometer

Nano-beskyttelse og High-Definition XP-optik

Ekstraordinært udstyr (trækasse, flyderem)

30 års garanti

Commander XP – Verdens bedste marinekikkert

STEINER – Expert Marine Range



Skipper – Værdi for pengene
Marinekikkerten til en overkommelig pris

Ekstrem holdbar
Sports-Auto-Focus
Vandtæt ned til 2 meter
High-Contrast-optik
10 års garanti

STEINER – Professionelle marinekikkerter

Skipper 7x30
Første professionelle kompakte kompaskikkert
Pga. den kompakte størrelse er den egnet til all-round-brug til 
hobby-skippere
Sigter på en større prisbevidst målgruppe, der foretrækker at eje 
markedets førende produkt

Skipper 7x50
XL, velstabiliseret 40 mm kompas
Til alle lidenskabelige sejlere, skippere og besætningsmedlemmer
Egnet til både dag- og natbrug



Med den gennemtestede STEINER-holdbarhed og enestående lysgennemgang 
sætter Nighthunter XP nye standarder for professionelle jagtkikkerter.

Nighthunter XP – Den nye generation af professionelle jagtkikkerter

STEINER – Jagtkikkerter i ekspertklassen

Nighthunter XP 8x56, 7x50, 8x30

High-Definition XP-optik & STEINER Nano-beskyttelse
Ekstrem holdbarhed (Nitrogen-tryk-system via 2-vejs ventilteknologi, 
NBR-Longlife gummiarmering)
30 års garanti

Sports-Auto-Focus
ClicLoc-øjestykke-system:
3 muligheder:
ergonomisk til beskyttelse mod lysstråler
cylinderformet: til dagligt brug
tilpasset: til brillebærere



Nighthunter XP  8x44: kikkerten til anstandsjagt

STEINER – Expert Hunting Range

Comfort-handling system: Åben konstruktion giver behagelig håndtering for både små
og store hænder; softgrips for tommelen
Kan håndteres med én hånd: Til brug i praksis
Twist-up øjestykker
Soft grips for tommelen giver et behageligt og fast greb om kikkerten
Fast-Close-Focus
High-Definition-optik
Nano-beskyttelse
Ekstrem holdbarhed
NBR langtidsholdbar gummiarmering
Nitrogenfyldt
Vandtrykssikret ned til 5 meter
30 års garanti
Tilbehør: Regnbeskyttelsesdække i neopren, taske, bæresele, objektivdæksler

Vinder på sine pålidelige egenskaber, der sikrer jægeren succes



Kikkerter med enestående ydeevne, der kombinerer ekstremt høj 
kvalitet og holdbarhed med førsteklasses optik.

Ekstremt holdbare og udviklet til brug under barske og krævende 
forhold er egenskaber, der gør, at kikkerten er egnet til alle typer 
overlevelsesudflugter.

Alle Ranger-kikkerter har STEINER Sports-Auto-Focus, der giver 
ekstremt skarpe billeder, uden at det er nødvendigt at fokusere.

10 års garanti.

STEINER – Professionelle jagtkikkerter

Ranger er specielt udviklet til brug under krævende forhold og er 
baseret på STEINERs militære viden.

Ranger – Ekstrem holdbarhed



Wildlife Pro - Binoculars for the Experts!

Fremragende klarhed og billedopløsning
Maksimal lysgennemgang gennem objektiver med en diameter på 44mm.
Bredt synsfelt og ultra-tæt fokus på mindre end 2 meter
Åbent design og soft-grip paneler giver fantastisk ergonomisk komfort
Hurtigt fokushjul
Twist-up-øjestykker med sidestykker, der lukker sidelys ude
Letvægtsdesign for bedre komfort, hele dagen
Robust konstruktion og 30 års garanti

STEINER – Ekspert fuglekikkerter

Discovery – Sætter nye standarder for optisk excelllence
STEINER Discovery kikkerter leverer alt det, en fugleinteresseret 
har behov for, når det drejer sig om ydeevne – førsteklasses 
lysgennemgang, skarpt fokus og farveægthed – takket være sin 
High-Definition XP-optik, der kun bruger det reneste glas og 
coatings udfærdiget af fluorite og andre sjældne mineraler.

Discovery 8x44 og 10x44 – optik til det 21. århundrede, der 
udmærker sig i alle henseender



SkyHawk – Professionel fuglekikkert til en overkommelig pris

Letvægtsdesign
High-Contrast-optik
Nærfokus fra 2 meter
Ekstremt holdbar
Maksimal bekvemmelighed i brug
Ergonomisk formede øjestykker
XXL-fokushjul
ClicLoc-bæltespænde
10 års garanti

STEINER – Professionelle fuglekikkerter

High-Contrast-optik sikrer klare billeder i naturlige farver.
Vægten er holdt på et minimum – noget, som brugerne er taknemmelige 
for, specielt på lange ekskursioner.



High Value design

Ekstremt kompakt letvægtsdesign – Ideelt til mennesker i 
bevægelse

Nyt design i mørkeblåt rammer en bredere målgruppe.

High-Definition-optik giver klare og skarpe billeder

Ergonomisk formede øjestykker giver høj observationskomfort og 
lukker sidelys ude

ClicLoc-bæltespænde

Førsteklasses tilbehør

30 års garanti

STEINER – Expert Outdoor Range

Wildlife – Kikkerter til alle udendørs aktiviteter
Wildlife® er navnet på fortræffelig optik, holdbarhed og høj bruger-
komfort. Den nye generation af STEINERs kompakte Wildlife-kikkerter
giver den bedste håndtering og en storartet optisk ydelse.
En nødvendighed for den ambitiøse naturobservatør.



Meget overkommeligt prisleje

Letvægt og kompakt – nem at have med

High-Contrast-optik giver skarpe billeder i al slags 
vejr, specielt i skærende sol og støvfyldt luft

Safari 10x26 er den mest solgte professionelle 
outdoor-kikkert

10 års garanti

STEINER – Professional Outdoor Range

Safari – Kikkerten til ferie og fritid

Disse kikkerter har et ekstraordinært godt forhold mellem pris og kvalitet 
og passer til flere typer brug. Letvægtsdesignet gør dem meget velegnede 
til ferie, rejser og fritid.


