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noční vidění

Lynx Optics 
SLOvakia 
RED

Na evropském trhu je několik 
desítek firem, které se 
věnují distribuci přístrojů 
nočního vidění. Ale je jen 
málo takových, které se ve 
skutečnosti zabývají i jejich 
bezprostřední výrobou. 
Jednou z nich je Lynx  
Optics Slovakia, s. r. o.,  
se sídlem v Trstené na 
severu Slovenska. 

Firma musela hned na počát‑
ku projít nelehkou cestou vyřizování 
všech povolení a licencí nevyhnutel‑
ných pro oficiální výrobu a distribuci 
svých výrobků.

prý zaznamenala obrovský 
ohlas a velmi pozitivní hod‑

nocení jejích výrobků ze strany 
zákazníků a zahraničních distribuč‑
ních společností. Byli jsme osloveni 
i několika zámořskými obchodními 
společnostmi se zájmem o spolupráci. 

Všechny optické přístro‑
je Lynx Optics Slovakia 

N
osným programem Lynx 
Optics Slovakia je vývoj, 
výroba a prodej přístrojů 
nočního vidění pro mysli‑
vecké a sportovně rekreační 

využití. Tato obchodní společnost si 
zadala za cíl vyrábět a prodávat elekt‑
rooptické přístroje v prvotřídní kvalitě 
a za bezkonkurenční ceny. Díky těmto 
v dnešní době nejpodstatnějším as‑
pektům se míní prosadit především na 
evropském trhu. Jde také o maximální 
přiblížení k zákazníkům doma na Slo‑
vensku, v Česku, ale i v celé Evropě. 

jsou vyráběny na 
vysoce přesných CNC 
centrech s násled‑

ným velkým podílem 
ruční práce potřebné 

pro dokonalé a bezchybné 
sestavení, nastavení a finální kon‑
trolu všech výrobků. Díky vlastní 

Stejně jako vloni, i ten‑
to rok se zúčastnila nej‑
větší a nejprestižnější ev‑
ropské výstavy IWA, kde 

�� Monokulár 
M22

�� Noktovizní 
předsádka A43

�� Lovecký 
zaměřovač 
NS21
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výrobě většiny komponentů firma umí 
pružně reagovat na požadavky trhu 
a konečných spotřebitelů. V přístro‑
jích používá elektrooptické 
měniče generací 1+, 2+ a 3 
od nejlepšího a největšího 
světového výrobce s výbě‑
rovými hodnotami, které 
se vyznačují zejména vy‑
sokou citlivostí fotokato‑
dy, zesílením zbytkového 
světla, vysokým rozliše‑
ním a poměrem signál ‑šum. 
Téměř ve všech přístrojích je 
možné použít EOM různých generací 
a hodnot, a to ve žlutozeleném nebo 
momentálně velmi populárním černo‑
bílém luminoforu. 

Výrobní program sestává z ně‑
kolika typů monokulárů, bino‑
kulárů a pozorovacích 

nost vůči zpětným 
rázům a nárazům 

v podélné rovině, a to 
až na 6000 J.

Přístroje jsou standardně vyráběny 
se zabudovaným diodovým IR přísvi‑
tem. Jako volitelné příslušenství firma 
nabízí i externí laserové IR přísvity 
vlastní konstrukce v široké škále nevi‑

ditelného infračerveméhp 
spektra s plynulou re‑
gulací výkonu, nasta‑
vením směru a regu‑
lací světelného kuželu. 
Jsou vhodné i pro pří‑
stroje jakýchkoliv jiných 

značek.
Těla přístrojů (korpusy) se 

vyrábějí z leteckého duralu (ergal). 
Optická část přístrojů je osazena čoč‑

kami s vysokou propustností 
světla, které jsou po‑

taženy antireflexními vrstvami, 
díky kterým všechny přístroje 

dosahují špičkových optických para‑
metrů a brilantního obrazu.

Jakékoliv případné záruční i pozá‑
ruční opravy přístrojů Lynx Optics 
Slovakia firma vyřizuje v co nejkrat‑
ší době, v rozpětí od pár hodin po 

maximálně zákonnou 

přístrojů, které je možno pomocí adap‑
téru připojit na objektiv jakéhokoliv 
klasického puškového 
zaměřovacího dale‑
kohledu a vytvořit tak 
předsádku. Adaptéry jsou 
variabilní a je možné je použít na 
průměry objektivu od 49 až do 65 
milimetrů. Upevňují se osvěd‑
čenou klasickou křídlovou maticí 
nebo otočným klíčkem. Předsádky 
se vyznačují nízkou hmotností, velkou 
ohniskovou vzdáleností, vyladěnými 
optickými vlastnostmi, velkým zorným 
polem a zejména přesností. U všech 
přístrojů je garantována vysoká odol‑

�� Binokulár  
B11

�� Binokulár 
PB21

�� Zaměřovač 
NS22

�� Zaměřovač 
NS11

�� Termovizní 
zaměřovač

lhůtu několika dnů. 
Na všechny přístro‑

je poskytuje standardní 
záruku dva roky, pokud se 

jedná o elektrooptické měniče a je‑
jich nastavení. Na všechny ostatní 

mechanické a optické soustavy 
poskytuje záruku 10 let.

Lynx Optics Slovakia vyrá‑
bí i termovizní dalekohled, ke 

kterému do konce prvního po‑
loletí roku 2016 přibude i kompaktní 
pozorovací přístroj a další novinka 

v podobě termovizní předsádky pro 
myslivecké a sportovní účely.

Všechny tyto přístroje jsou 
určeny výlučně pro myslivce 
a milovníky přírody. V dnešní 

době už víceméně neodmysli‑
telným pomocníkem při nočním 
lovu a selekci momentálně pře‑

množené černé zvěře. Širo‑
ké odborné i laické veřejnosti 

nabízejí možnost nahlédnout 
do nočního života a chování 

živočišné říše. 


