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NIKON 8X32 SE EN NIKON 8X30 EII KIJKERS VERGELEKEN MET 8X30/32 KIJKERS VAN 

KITE, LEICA, MEOPTA, SWAROVSKI EN ZEISS. 

Herzien augustus 2016 

Dr. Gijs van Ginkel 

Vooraf. 

Nikon maakt al decennia lang verrekijkers in verschillende prijsklassen. De betere (en duurdere) Nikon kijkers worden 

zeer gewaardeerd door hun solide constructie, mooie afwerking en prima optische kwaliteit. Toch worden de Nikon 

kijkers uit de Nikon toplijn nauwelijks aangeboden in kijkerwinkels in Nederland en diverse andere Europese landen. 

De twee belangrijkste oorzaken zijn waarschijnlijk, dat Nikon zijn kijkers ook levert aan camera leveranciers en daar 

zijn de kijkerprijzen gekoppeld aan de totale Nikon omzet, zodat de kijkers daar worden verkocht voor prijzen, die 

kijkerleveranciers als inkoopprijs moeten betalen, zodat er voor hen geen droog brood te verdienen valt aan de 

verkoop van Nikon kijkers. Een tweede oorzaak van het geringe Nikon kijker aanbod is de vaak zeer slechte service, 

die Nikon biedt. Het geringe Nikon aanbod in kijkerwinkels is overigens geen ramp voor de kijkergebruikers, want er 

is ruim voldoende aanbod van andere kwalitatief hoogwaardige kijkers met een veel betere service. Waarom hier dan 

toch een onderzoek van de prestaties van enkele Nikon kijkers? De directe aanleiding is de bijna cultstatus die twee 

Nikon kijkertypen op sommige internet fora genieten. Die twee kijkers worden hier onderzocht . Het zijn de 8x30EII, 

een verrekijker met porro prisma’s en een groot beeldveld en de duurdere 8x32SE, eveneens een porrokijker, die 

waterdicht is. De prestaties van beide kijkers worden vergeleken met enkele andere kijkers van verschillende merken 

uit verschillende prijsklassen zoals de Kite Petrel 8x32, De Leica Ultravid HD 8x32, de Meopta Meostar 8x32, de 

Swarovski Habicht 8x30W porro en de Swarovski CL Companion 8x30. Ter vergelijking zijn tevens enkele Nikon 

voorlopers van de 8x30 EII onderzocht, zodat de lezer ook een indruk krijgt van de historische 

kwaliteitsontwikkelingen bij Nikon. Dit onderzoek is een herziene versie van het onderzoek uit 2013. 

 

De Nikon 8x30 EII. 

Naast de nieuwe Nikon 8x30EII heb ik enkele 8x30 Nikon kijkers onderzocht, die als “stamvaders” van de EII kunnen 

worden beschouwd. Omdat het erg lastig, zo niet onmogelijk, is om aan de hand van productienummers de 

productiedata van deze kijkers te vinden heb ik een schatting gemaakt van die productiedata, zie tabel 3. Houd er 

rekening mee, dat dit mijn schattingen zijn, het kan dus anders zijn. 

Ongetwijfeld de oudste van de hier onderzochte kijkers is de 8x30 met 8,5 graden beeldveld nog geproduceerd in 1978 

voordat Nikon Kogaku (= Japan Optical) in 1988 zijn bedrijfsnaam definitief veranderde in Nikon. De Nikon 8x30 

met 8,3 graden beeldveld zal dan na 1988 zijn gemaakt en vóór de introductie van de nieuwste: de 8x30EII in 1999 

dus tussen 1988 en 1999. In 1999 startte de productie van de EII. De Nikon 7x35 is voor het eerst op de markt 

gebracht in 1984, maar de geteste versie draagt de naam Nikon en zal dus waarschijnlijk zijn geproduceerd tussen 

1988 en 1999, want in dat laatste jaar is de productie van dit model gestaakt. 

Die eerste Nikon 8x30E uit 1978, beeldveld 149m/1000 m lijkt een copie van de Hartmann Compact 8x30 WW. Mijn 

veronderstelling dat Nikon met zijn model 8x30E een copie maakte van de Hartmann Compact  8x30WW is gebaseerd 

op de volgende argumenten: (a) de bouw en afmetingen van beide kijkers zijn vrijwel identiek, (b)  het beeldveld van 

beide kijkers is met 149m/1000 m en 150m/1000m vrijwel hetzelfde en (c) de transmissiespectra van de Nikon E en 

de Hartmann Compact zijn binnen de meetfout identiek. Als Nikon bij  zijn ontwerp van de Nikon E 8x30 zich 

gebaseerd zou hebben op de Hartmann Compact zou dat niet zo vreemd zijn, want Hartmann  in Wetzlar had in 1978 

in zijn bijna 60-jarige bedrijfsgeschiedenis al een grote kwaliteitsreputatie opgebouwd en kon zich met sommige 

modellen uitstekend meten met gerenommeerde merken van stadsgenoten uit die tijd Leica en Zeiss. De Hartmann 

Compact kijkers waren ten tijde van de introductie van de Nikon E in 1978 al ongeveer 12-13 jaar op de markt, dus de 

reputatie ervan was al gevestigd.  

Bij alle hier geteste Nikon 8x30 modellen is  67-69% van het beeldveld scherp, de rest van het beeldveld bestaat uit 

onscherpte aan de beeldrand. Dat betekent, dat bijvoorbeeld de Swarovski CL Companion 8x30, die een veel kleiner 

beeldveld heeft (124m/1000m) dan de Nikon 8x30EII (154m/1000m) vrijwel hetzelfde scherpe beeldveld heeft als de 

Nikon EII (102m/m 1000 m voor de EII versus 100m/1000m voor de CL Companion).  
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De prestaties van de Nikon 8x30 EII. 

Het vrij dikke kijkerhuis (wat lastig vast te houden met kleine handen) voelt solide aan en ziet er mooi afgewerkt uit. 

Het is bekleed  met een licht geprofileerde zwarte kunststof, die prettig aanvoelt in de hand.  

-1- Het gebruikscomfort. 

De bouw van de Nikon 8x30 EII is vergeleken met zijn voorgangers gewijzigd in die zin, dat de kijkerdeksels aan de 

kant van het oculair schuin naar beneden weglopen, terwijl zijn voorgangers gewoon standaard plat op het kijkerhuis 

bevestigde deksels hadden, zoals dat bij vrijwel alle klassieke porrokijkers gebruikelijk is. Die schuin naar beneden 

weglopende deksels leveren wel een karakteristiek ontwerp, maar als gebruiker krijg je ook minder kijkerhuis in de 

palm van de hand en dat komt de handligging niet ten goede. Er zijn gebruikers, die daarom een huls op de 

objectiefvatting plaatsen om de grip op de kijker te verbeteren. De ogen voor de draagriem zitten bijna onder de 

oculairen aan de achterkant van het kijkerhuis en komen tegen de duim bij het vasthouden van de kijker zonder echt 

hinder te geven. Het scherpstelwiel is ergonomisch goed geplaatst en het draait soepel met een aangename 

rolweerstand, zodat scherpstelling prettig verloopt: solide vakwerk. De oculairen zijn voorzien van omvouwbare 

rubber oogschelpen. Die gaan na verloop van tijd gegarandeerd kapot. Je kunt ze als gebruiker zelf vervangen, als ze 

tenminste door Nikon geleverd worden en dat is gezien het service niveau van Nikon een ongewis avontuur. Met 

omgevouwen oogschelpen kun je met bril op het hele beeldveld overzien, als je de bril goed in de oogkassen drukt. De 

kijker is niet waterdicht en dat kan in vochtige omstandigheden tot problemen leiden. 

-2- De beeldkwaliteit. 

De beeldkwaliteit van de kijker bij vol zonlicht is mooi: helder en briljant. Dat laatste komt met name  door de vorm 

van de transmissie curve, die lichte nadruk legt op het geel-rode deel van het  spectrum, kleuren die door ons visuele 

systeem als briljant worden ervaren. De totale licht transmissie van het eerste exemplaar, dat we hebben doorgemeten, 

was met waarden van 75,2%-77,2% in het golflengte traject 500-550 nm (blauw-groen) naar moderne maatstaven 

overigens niet zo hoog en binnen de meetfout  vrijwel gelijk aan die van zijn voorganger uit 1988-1999, de Nikon 

8x30 met 8,3 graden beeldveld. Omdat die transmissie spectra vrijwel identiek zijn is het spectrum van die eerst 

gemeten EII (nr 1 in de tabel) daarbij niet afgedrukt. Na publicatie van het test rapport in 2013 ontvingen we vragen 

over deze relatief lage waarden. Reden om daar nog eens naar te kijken, maar voor zover we kunnen nagaan was er 

niets mis gegaan bij de metingen. Om de zaak kort te sluiten hebben we de transmissie van twee andere exemplaren 

van deze kijker gemeten.  Deze (nr. 2 en 3 in de tabel) bleken een hoger transmissie te hebben dan het eerst 

onderzochte exemplaar, zie de grafieken waarin de spectra van de kijkers zijn weergegeven. Deze transmissie spectra 

voorspellen, net als het eerder gemeten spectrum, dat de kleurweergave niet helemaal perfect is en dat blijkt bij visuele 

controle ook het geval. De kleurbalans van het beeld is naar het rood verschoven, maar storend is dat niet. Sommige 

gebruikers vinden dat zelfs prettig. Kijker nr 3, het nieuwste exemplaar, had de hoogste licht transmissie. 

In de schemering wordt het echter een heel ander verhaal. Het beeld van de Nikon EII is dan minder scherp en 

contrastrijk dan het beeld van bijvoorbeeld de Swarovski Habicht 8x30W porro kijker. De Nikon EII  wordt in 

Nederland door  een beperkt aantal enthousiaste eigenaren vooral gewaardeerd vanwege zijn beeldveld van 154 

m/1000m. Om de effecten daarvan te illustreren geef ik de volgende berekening in vergelijking met de CL Companion 

die een veel kleiner beeldveld heeft van 124m/1000m. 

Waarschijnlijk wordt het merendeel van de waarnemingen gedaan op afstanden van 50 tot 100 meter. Dat betekent 

voor de Nikon EII een beeldveld van 7,7m/50m  en  15,4 m/100m. Voor de kijker met het kleinste beeldveld van de 

hier onderzochte kijkers: de Swarovski CL Companion betekent dat een beeldveld van 6,2m/50m tot 12,4m/100m 

meter. Zoals al opgemerkt is van het beeldveld van de Nikon EII maar ongeveer 67% scherp door de grote zone van 

randonscherpte, wat het scherpe beeldveld van de kijker op 103m/1000 m brengt oftwel 10,3 m/100m, terwijl het 

scherpe beeldveld van de CL Companion 89% bedraagt van 124m/1000m = 110m/1000m oftwel 11m/100 m. Als het 

echt om het scherpe beeldveld gaat is er dus vrijwel geen verschil tussen de Nikon EII en de Swarovski CL 

Companion. Dat is echter niet het hele verhaal, want  de ruime randonscherpte van de Nikon EII is niet zo erg als wel 

lijkt uit bovenstaande berekening. Immers het optimaal scherpe gezichtsveld van het menselijk oog is maar 1-2 

graden. Om dat hele beeldveld van 8,8 graden van de Nikon EII te bekijken moet de waarrnemer zijn/haar oog dan 

ook continue over dat beeldveld laten dwalen, wat overigens wel vanzelf gaat. Het voordeel van een groot beeldveld is 

natuurlijk wel, dat je ook uit de niet-scherpe ooghoeken beeldinformatie krijgt, die je snel scherp kunt krijgen als dat 

nodig is.  
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De prestaties van de Nikon 8x32 SE. 

De Nikon 8x32SE valt onder de toplijn van de Nikon porrokijkers. De kijker heeft een afgerond kijkerhuis, dat er 

mooi uitziet en het voelt solide aan. Het kijkerhuis is bekleed met een zeer licht geprofileerde donkergrijze kunststof, 

die prettig aanvoelt in de hand.  

-1- Het gebruikscomfort. 

De handligging van de kijker is goed, duidelijk beter dan de handligging van de 8x30EII, omdat het kijkerhuis 

inclusief de objectief tubussen wat langer is. De 8x32SE heeft vrijwel dezelfde afmetingen als de hier eveneens 

onderzochte Nikon 7x35. Voor kleine handen is het kijkerhuis misschien wat te dik om de kijker prettig te kunnen 

hanteren. Als druk op de kijkerbrug wordt uitgeoefend blijkt die een geringe speling te hebben, het zwakke punt van 

menige porrokijker. Die speling zit hier echter in de combinatie scherpstelmechaniek-kijkerbrug. Bij een kijker in deze 

prijsklasse mag dat niet voorkomen.  

Voor wat betreft de scherpstel constructie en oogschelpen geldt voor de SE hetzelfde als boven bij de EII: De 

rolweerstand van het scherpstelwiel is zeer soepel, zodat  gemakkelijk en snel scherp gesteld kan worden . Het 

scherpstelwiel is ergonomisch goed geplaatst alles bij elkaar ademt het solide vakwerk.  De oculairen zijn voorzien 

van omvouwbare rubber oogschelpen. Die gaan na verloop van tijd gegarandeerd kapot. Je kunt ze als gebruiker zelf 

vervangen, als ze tenminste door Nikon geleverd worden en dat is gezien het service niveau van Nikon een avontuur.  

De 8x32 SE is niet waterdicht en dat is wel jammer, want bij tropisch vochtige omstandigheden is er het risico van 

lekkage. De ogen voor de draagriem zijn verzonken in het kijkerhuis, zodat ze bij het hanteren van de kijker volstrekt 

niet hinderen. 

-2- De beeldkwaliteit.  

Het kijkerbeeld is helder met een goede “beeldrust”.  De hoeveelheid licht die de kijker doorlaat (lichttransmissie) is 

vergelijkbaar met de nieuwste  EII en ligt op vrijwel hetzelfde niveau als dat van de Leica Ultravid 8x32 HD, maar de 

kijker moet het wat dat betreft afleggen tegen de beide Swarovski kijkers: de CL Companion 8x30 en de Habicht 

8x30W,  zie de afgebeelde  transmissie spectra. Die beide laatste kijkers presteren bij minder licht dan ook beter dan 

de Nikon 8x32SE, omdat ze onder die omstandigheden een scherper en contrastrijker beeld leveren. De kleurweergave 

van de kijker is niet helemaal perfect door een geringe nadruk in het transmissie spectrum op rood net als bij de EII. 

Van het beeldveld van 131m/1000m is maar 83% d.w.z. 109m/1000m volledig scherp ten gevolge van 

beeldveldwelving. In het kijkerbeeld zijn sporen van kleurdispersie (chromatische aberrratie) zichtbaar. Op de 

optische as zijn die nauwelijks waarneembaar, maar naar de randen toe wel. 

Conclusie. 

De Nikon EII is een kijker voor liefhebbers van een ruim beeldveld, terwijl de Nikon 8x32SE een betere kwaliteit 

biedt zowel wat betreft gebruikscomfort als wat betreft optische prestaties. Waarom deze kijkers op sommige internet 

fora zo’n cultstatus hebben kan ik op basis van mijn onderzoeksresultaten niet helemaal begrijpen. Het zijn zeker mooi 

gemaakte kijkers, maar de markt biedt er heel wat die ermee kunnen wedijveren of die beter zijn. Op de markt van 

nieuwe en gebruikte kijkers zijn voortreffelijke porrokijkers te vinden van Beck, Docter, Hartmann, Hensoldt, Kern, 

Leica, Zeiss om er maar een paar te noemen, die ook uitstekend presteren. 

Gezien de grote moeite die mogelijk geïnteresseerden in deze kijkers zouden moeten doen om ze te kunnen 

aanschaffen, de prijs, die kijker winkeliers moeten rekenen om nog een boterham te kunnen verdienen en het slechte 

service niveau van Nikon verdient het aanbeveling om ook eens te kijken naar één van de andere kijkers uit dit 

onderzoeksrapport, de tabellen en de transmissiespectra kunt u dan als hulpmiddel gebruiken bij uw keuze. Als u echt 

persé een porro kijker op topniveau wilt dan ligt de aanschaf van de  Swarovski Habicht 8x30W voor de hand, er zijn 

bij mijn weten geen 30 mm porrokijkers die qua beeldhelderheid beter presteren, terwijl het service niveau van 

Swarovski voortreffelijk is. Ook de hier beschreven dakkantkijkers zijn het bekijken waard, het gebruikscomfort is 

zeker zo goed als een van deze Nikon kijkers evenals de optische kwaliteit en ze kunnen de competitie met beide 

Nikon kijkers goed aan.  

Met dank aan:  Ing. Dave van den Heuvel voor het meten van de transmissie spectra en aan House of Outdoor & Optics in Maarsen  en aan 

enkele kijker verzamelaars  voor het beschikbaar stellen van kijkers voor dit onderzoek. 
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TABEL 1 

Kijker Nikon 8x32 SE Swarovski 

Habicht 8x30W 

Zeiss Conquest 

HD 8x32 

Swarovski CL 

Companion 8x30 

Gewicht (g) 619 g 546 g 643 g 503 g 

Kortste instel afstand 

(close focus) 

2,6 m 2,8 m 1,6 m 2,5 m 

Gezichtsveld (m/1000m) 131 m 136 m 140 m 124 m 

Scherp gedeelte 

gezichtsveld (m/1000m) 

109 m = 83% 99 m = 73% 98m=70% 110 m = 89%  

Drukwaterdicht Nee Ja Ja Ja 

Vulling met droge stikstof 

tegen beslaan van de 

optiek in de kijker 

Nee Ja Ja Ja 

Type prisma Porro Porro Schmidt-Pechan 

dakkant plus HR 

spiegel 

Schmidt-Pechan 

dakkant  plus HR 

spiegel 

Fase correctie coating 

voor optimale scherpte 

Niet nodig Niet nodig Ja Ja 

Correctie bereik voor 

oogsterkte verschil 

+/- 5 dioptrie +/- 5 dioptrie +/-  4 dioptrie +/- 5 dioptrie 

Instelbereik voor afstand 

tussen oogpupillen 

53-73 mm 56-72 mm 54-74 mm 56-74 mm 

Aantal rotaties 

scherpstelwiel close focus 

tot oneindig 

1,5 1,25 1,4 1,25 

Gemeten uittree pupil P 4,0 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,85 mm 

Gemeten objectief 

diameter O 

31,80 mm 30 mm 30 mm 30,4 mm 

Berekende vergroting  

V= O/P 

7,95x 7,9x 7,9x 7,9x 

Lichttransmissie 

500 nm (nacht) 

550 nm (dag) 

 

85,2% 

88,3% 

 

95,1% 

95,9% 

 

88,9% 

91,5% 

 

90% 

93% 

Oogschelpen Omklapbaar rubber 

oogschelpen  

Omklapbaar rubber 

oogschelpen 

In-uitdraaibaar zelf 

te verwijderen 

(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf te 

verwijderen 

(schroefdraad) 

Vrije oogafstand (eye 

relief) in mm 

17,4 mm 12 mm 16  mm 15 mm 

Randonscherpte Nauwelijks, wel 

beeldveldwelving  

ongeveer 17% van 

rand beeldveld 

Ja, 27% van het 

beeldveld 

Ja, 30% van het 

beeldveld 

Gering, 11% van het 

beeldveld 

Geschikt voor brildragers Ja Ja, maar bril moet 

strak in de oogkas 

worden geduwd 

Ja Ja 

Restanten van 

kleurschifting 

(chromatische aberratie) 

Gering en duidelijker 

aan de rand van het 

beeldveld 

Zeer gering  Zeer gering 

Kleurweergave Goed, lichte nadruk 

op rood 

Perfect Goed Goed 

Kijkerhuis bekleding Ja, zwart hard rubber Ja, zwart leer Ja,zwart hard 

rubber 

Ja, naar keuze: zwart, 

groen of zandkleurig 

hard rubber 

Accessoires Tas, draagriem, 

oculair beschermkap 

en objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 

regendeksel 

Tas, draagriem, 

oculair 

beschermkap en 

objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 

oculair beschermkap 

en objectiefdoppen 

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 

Service Zeer slecht Voortreffelijk Goed Voortreffelijk 

Prijs  1279 euro 820 euro 850 euro  990 euro 

  



5 
 

 

TABEL 2 

Kijker Meopta Meostar 

8x32 

Kite Petrel 8x32 Zeiss Conquest 

HD 8x32 

Swarovski CL 

Companion 8x30 

Gewicht (g) 608 g 547 g 643 g 503 g 

Kortste instel afstand 

(close focus) 

1,6 m 1,3 m 1,6 m 2,5 m 

Gezichtsveld (m/1000m) 139 m 131 m 140 m 124 m 

Scherp gedeelte 

gezichtsveld (m/1000m) 

90 m/1000m  = 65% 98m/1000m = 75% ?  Niet gemeten 100 m/1000m  = 89% 

Drukwaterdicht Ja Ja Ja Ja 

Vulling met droge stikstof 

tegen beslaan van de 

optiek in de kijker 

Ja Ja Ja Ja 

Type prisma Schmidt-Pechan 

dakkant plus HR 

zilverspiegel 

Schmidt-Pechan 

dakkant plus HR di-

electrische spiegel 

Schmidt-Pechan 

dakkant plus HR di-

electrische spiegel 

Schmidt-Pechan 

dakkant  plus HR di-

electrische spiegel 

Fase correctie coating 

voor optimale scherpte 

Ja Ja Ja Ja 

Correctie bereik voor 

oogsterkte verschil 

+/- 3 dioptrie +/- 4 dioptrie +/-  4 dioptrie +/- 5 dioptrie 

Instelbereik voor afstand 

tussen oogpupillen 

53-73 mm 58-74 mm 54-74 mm 56-74 mm 

Aantal rotaties 

scherpstelwiel close focus 

tot oneindig 

1,75 1,25 1,4 1,25 

Gemeten uittree pupil P 3,95 mm 4,1 mm 3,8 mm 3,85 mm 

Gemeten objectief 

diameter O 

31,9 mm 31,8 mm 30 mm 30,4 mm 

Berekende vergroting  

V= O/P 

8,1x 7,8x 7,9x 7,9x 

Lichttransmissie 

500 nm (nacht) 

550 nm (dag) 

 

84,8% 

87,6% 

 

82% 

85,5% 

 

88,9% 

91,5% 

 

90% 

93% 

Oogschelpen  In-uitdraaibaar zelf 

te verwijderen 

(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf 

te verwijderen 

(losmaken 3 

schroefjes) 

In-uitdraaibaar zelf 

te verwijderen 

(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf te 

verwijderen 

(schroefdraad) 

Vrije oogafstand (eye 

relief) in mm 

15,5 mm 17 mm 16  mm 15 mm 

Randonscherpte Ja, 35% van het 

beeldveld 

Ja, 25% van het 

beeldveld 

Gering, grootte niet 

gemeten 

Ja, gering, 11% van 

het beeldveld 

Geschikt voor brildragers Ja Ja Ja Ja 

Restanten van 

kleurdispersie 

(chromatische abberratie) 

Ja, gering Ja voornamelijk aan 

de rand van het 

beeldveld 

Ja, gering Zeer gering 

Kleurweergave Warm door nadruk 

op rood 

Warm door  nadruk 

op rood 

Goed Goed 

Kijkerhuis bekleding Ja, groen hard rubber Ja, zwart hard 

rubber 

Ja,zwart hard 

rubber 

Ja, naar keuze: zwart, 

groen of zandkleurig 

hard rubber 

Accessoires Tas, draagriem, 

oculair beschermkap 

en objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 

oculair 

beschermkap en 

objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 

oculair 

beschermkap en 

objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 

oculair beschermkap 

en objectiefdoppen 

Garantie 10 jaar 30 jaar 10 jaar 10 jaar 

Service Slecht, maar 

inmiddels zeer 

verbeterd. 

Uitstekend Goed Voortreffelijk 

Prijs  785 euro 426 euro 799 euro  990 euro 
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TABEL 3 

Kijker Nikon 8x30 

8,3 deg.   

Nr 414xxx 

Nikon (tussen 1988 

en 1999?) 

Nikon 8x30 

 8,5 deg 

 Nr 537xxx.  

(Nippon Kogaku 

uit 1978?) 

Nikon 8x30 EII 

8,8 deg. 

Drie stuks, verschillende 

constructie data? 

 (kijker introductie 1999) 

Nikon 7x35 E (?) 

7,3 deg. 

Nr 780xxx. 

(uit 1990?) 

Gewicht (g) 569  g 525  g  569 g 566  g 

Kortste instel afstand 

(close focus) 

 3,6 m  3,6 m  2,2 m  3,2 m 

Gezichtsveld (m/1000m)  145 m 149  m 154  m 128  m 

Scherp gedeelte van het 

gezichtsveld (m/1000m)  

100 m = 69% 102 m = 69% 102 m = 67% 98 m = 76 % 

Drukwaterdicht Nee Nee Nee Nee 

Vulling met droge stikstof 

tegen beslaan van de 

optiek in de kijker 

Nee Nee Nee Nee 

Type prisma Porro 

 

Porro Porro Porro 

Fase correctie coating 

voor optimale scherpte 

Niet nodig Niet nodig Niet nodig Niet nodig 

Correctie bereik voor 

oogsterkte verschil 

+/- 4 dioptrie +/- 4 dioptrie +/-  4 dioptrie +/- 4 dioptrie 

Instelbereik voor afstand 

tussen oogpupillen 

52-74  mm 50-74 mm 56-72 mm 52-74  mm 

Aantal rotaties 

scherpstelwiel close focus 

tot oneindig 

0,9 0,9 1,25 1,2 

Gemeten uittree pupil P 3,65 mm 3,75 mm 3,8 mm 5,0 mm 

Gemeten objectief 

diameter O 

29,8 mm 29,85 mm 29,95 mm 34,80 mm 

Berekende vergroting  

V= O/P 

8,2x 7,96x 7,9x 6,96x 

Lichttransmissie 

 

500 nm (nacht) 

550 nm (dag) 

 

 

75,9% 

77,9% 

 

 

69% 

73,4% 

Nr1           Nr 2.            Nr 3 

                               (nieuwste) 

75,2%      84,5%         87,3% 

77,2%      85,8%         88,0% 

 

 

81,4% 

86,9% 

Oogschelpen Hard kunststof, niet 

te veranderen vrije 

oogafstand (=eye 

relief) 

Omvouwbaar 

rubber 

Omvouwbaar rubber Omvouwbaar 

rubber 

Vrije oogafstand (eye 

relief) in mm 

10 mm ? 12  mm ? 13,8  mm 14 mm ?  

Randonscherpte Ja, 31% van het 

beeldveld 

Ja, 31% van het 

beeldveld 

Ja, 33% van het beeldveld Ja, 24% van het 

beeldveld 

Geschikt voor brildragers Nee Ja, als de bril diep 

in de oogkassen 

wordt geduwd 

Ja, als de bril diep in de 

oogkassen wordt geduwd 

Ja 

Kleurweergave Goed, lichte nadruk 

op rood 

Nadruk op rood Goed, licht nadruk op rood Goed 

Restanten kleurschifting Ja Ja Ja Ja, zeer gering 

Kijkerhuis bekleding Zwart (imitatie) leer Zwart (imitatie) 

leer 

Zwart (imitatie) leer Zwart (imitatie) 

leer 

Accessoires Tas, draagriem, 

oculair beschermkap 

en objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 

oculair 

beschermkap en 

objectiefdoppen 

Tas, draagriem, oculair 

beschermkap en 

objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 

oculair 

beschermkap en 

objectiefdoppen 

Service Zeer slecht Zeer slecht Zeer slecht Zeer slecht 

Garantie nvt nvt nvt nvt 

Prijs  50-100 euro? 50-100 euro? 400-500 euro ? 50-100 euro? 
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