
مناظير بصرية للصيد والرياضة  



 .

 . 

الشركة المساھمة العامة  "  كراسنوغورسك زافود"  الذي سمي على اسم س.  أ.  زفیریفا، وھي تعمل على تطویر وإنتاج  مناظیر  
روسیا  من  كل  في  التقدیر  على  النوعیة  منتجاتنا  الشركة.  تحظى  تأسیس  منذ  الخاصة  األغراض  ذات  والریاضة  للصید  بصریة 

والخارج. 

كجزء من معارض المعرض الخاصة لشركة  " شوابي"  القابضة، تم تقدیم مناظیر كراسنوغورسك مراًرا وتكراًرا في أكبر المعارض 
الدولیة.  الكفاءة العالیة ود قة منتجاتنا یعود سببھا إلى استخدام التقنیات األكثر تقدًما والمواد الحدیثة 

وتستخدم مناظیر شركة " ك.إم.زي" المساھمة العامة من قبل الصیادین والریاضیین، وكذلك في القوات المسلحة لروسیا االتحادیة

یسعدنا أن نقدم لكم مناظیر صید بصریة موثوقة لإلنتاج الروسي. 
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3-12x50 المنظار: زینیت  بو

كرونشتاین زینیت كي بي 34-44-00
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Z-MOAR-0 Z-TMR-0 ZM-SV-1

منظار بانكراتیك البصري

3-12X50  و
 

زینیت ب
تم تصمیم منظار بانكراتیك البصري من زینیت بو 12X50-3 لعملیة إطالق النار عالیة الدقة من أسلحة البنادق تصل

  ً.إلى.338WM ضمن ا

یسمح نطاق التغییر المتعدد من  3  إلى  12  باكتشاف األھداف والتعرف علیھا حتى  1200  متر في ضوء النھار والشفق. 
تتیح لك الشبكة الموجودة في المستوى البؤري للعدسة أن تستھدف بشكل مریح أي تعدد، وعند الغسق تحتوي على إضاءة  
متعددة المستویات.  توفر األنواع المختلفة من إعادة صیاغة الرؤیة إطالق نار مع مراعاة المقذوفات للخرطوشة المستخدمة.  
تضمن آلیات المحاذاة الدقیقة مع نظام النقاط المرجعیة خطوة تصحیح موحدة تبلغ  10  مم  /  100  م، وكذلك االستقرار   

والموثوقیة أثناء الصید على األھداف الثابتة والمتحركة.  من أجل التصویب المریح في الطقس المشمس المشرق وبالنسبة  
للرماة ذوي البصر  الحساس، یتم استخدام الزجاج الروسي الصنع، مما یوفر معامل انتقال الضوء بنسبة  90  ٪ على األقل.
یتم تصنیع المنظار بأنواع مختلفة من شبكة الھدف، ویمكن أیًضا تجھیزه بأقواس أحادیة الكتلة بزوایا إمالة تبلغ 0  ، 15 ، 

  .MOA 30 ، 20

المواصفات الفنیة  

التكبیر، متعدد ة   - 3 12 
مجال زاویة الرؤیة    1°45  -  ’6°50 ’

إزالة حدقة اإلخراج، مم    90
الدق  - ”235  ” 

معامل انتقال الضوء    0٫9
خطوة آلیات الضبط، مم/100  10

نطاق الضبط، م  /  100   3٫6
نطاق تعدیل اختالف المنظر، م   50- 

األبعاد الكلیة، مم   34098 х 88 х 
الوزن، كجم    1٫0

معیار  

الخیار  

مم مم مم

م.ف.

 ∞
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المنظار: ز���ت بو 20-5×56

15-44-34 � كرو�شتاين: ز���ت �� ��



14 15

Z-MOAR-0 Z-TMR-0 ZM-SD-01

منظار بانكراتیك البصري 

5-20x56  زینیت بو

)

منظار بانكراتیك زینی ت بو  20-5  ×  56  یوفر عملیة-إطالق النار عالیة الدقة من أسلحة بنادق من عیارات وتھدیف   
مختلفة (حتى 12.7 ملم شاملة). 

یتیح لك نطاق التغییرات المتعددة من  5  إلى  20  اكتشاف الھدف والتعرف علیھ على مسافات تصل إلى  2000  متر أثناء   
ضوء النھار والشفق.  تتیح الشبكة الواقعة في المستوى البؤري للعدسة  (FFP)،  التھدیف بشكل مریح في أي عملیة تكرار،  
وإطالق النار مع تعدیالت للطقس  الظروف وحركة الھدف.  تؤمن األنواع المختلفة من شبكات الرؤیة  المستخدمة  ضمان  

إطالق النار مع األخذ بعین االعتبار المقذوفات من خرطوشة، وعند الغسق تتمتع بإضاءة متعددة المستویات.  آلیات الدقة!  
عدد  إلى  اإلشارة  تبلغ  10  مم  /  100  م مع  التصفیر  (Zero Stop)  خطوة تصحیح موحدة  نظام  التسویات مع  توفر 
الدورانات. للحصول على تھدیف مریح في الطقس المشمس المشرق، یتم استخدام الزجاج الروسي الصنع مع طالء متعدد  
الطبقات، مما یوفر معامل انتقال الضوء بنسبة  90  ٪ على األقل.  یتم تزوید الرماة ذوي الرؤیة الحساسة بتعدیل دیوبتر   

وحدة قیاس طاقة العدسة)  العدسة في نطاق واسع.  یمكن تصنیع  المنظار حسب الطلب مع مجال رؤیة مخصص ومجھز   
 .MOA 30 بأقواس من النوع" أحادي الكتلة " بزوایا إمالة مختلفة تصل إلى

المواصفات الفنیة  

التكبیر، متعدد ة   - 5 20 
قطر العدسة، مم    56

مجال الرؤیة    - 4° 1° 
تعدیل المنظر، م   - 50

نطاق حدقة اإلخراج، مم    - 10 2,8 
إزالة حدقة اإلخراج، مم   ≤ 90

ضبط العدسة العینیة، الدیوبتر   ±3
معامل انتقال الضوء    90%

خطوة آلیات الضبط، مم/100  0٫1
نطاق الضبط، م  /  100   26

األبعاد الكلیة، مم   421106х 97 х 
قطر الھبوط، مم    34

الوزن، كجم    1٫1

معیار  

الخیار  

مم مم مم

م.ف.

 ∞
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منظار :زینیت  بو 3-10×40 سم

كرونشتاین :زینیت  كي بي 00-30-30
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معیار  

الخیار  

المواصفات الفنیة  

التكبیر، متعدد ة   - 3 10 
مجال زاویة الرؤیة    2°38  -  ’7°30 ’

إزالة حدقة اإلخراج، مم    70
الدق  - ”206  ” 

معامل انتقال الضوء    0٫9
خطوة آلیات الضبط، مم/100  10

نطاق الضبط، م  /  100   1٫3
نطاق تعدیل اختالف المنظر، م   25 -  ∞

امدادات الطاقة    1 x CR2032  

األبعاد الكلیة، مم   75   325х 88 х 
الوزن، كجم    0٫8

مم مم مم م.ف.

منظار بانكراتیك البصري

و  10Х40-3 سي إم
 

زینیت ب
338 .تم تصمیم منظار  بانكراتیك البصري زینیت بو 10Х40-3 سي إم  للتركیب على األسلحة ذات العیار حتى 

شامل  .
بجمیع صفات    یتمتع  فھو  فئتھ،  في  للحیوانات).  الرائد  الذاتي  النمر  ( الصید  كاربین  لمجموعة طرازات  مصمم خصیًصا 

نطاقات الدرجة األعلى بسعر معقول:  اإلضاءة  الشبكیة في المستوى البؤري للعدسة، وتعدیل المنظر.  تتیح البصریات عالیة   
الساطع.  ویقاوم   الشمس  في ضوء  التكتیكیة  النظارات  استخدام  دون  بالتصویر  من  3  إلى  10،  متغیر  تعدد  مع  الجودة 
المحاذاة    آلیات  الصید  "صعوبة".  تم تصمیم  عیارات  أكثر  أعباء حتى  الروسیة  للمعاییر  وفقًا  تطویره  تم  الذي  التصمیم، 
التكتیكیة خصیصا لـ  .308  خرطوشة،  -  دوران واحد لألسطوانة یساوي التثبیت على ارتفاع  800  متر.  یمكن أیًضا تجھیز   

المنظار بأسطوانات بالستیة آللیة المحاذاة، وأقواس من النوع "أحادي الكتلة"  بزوایا میل مختلفة. 
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1-5х24  منظار زینیت : بو

كرونشتاین (حامل المنظار) : زینیت كي في 30-38-00
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معیار  

الخیار  

منظار بانكراتیك البصري

1-5Х24 
 

زینی ت بو
الكوادر، الریاضیة من مختلف  البصري زینیت  بو  5х24-1  للتركیب على بنادق الصید واألسلحة  المنظار  تم تصمیم 

لضمان إطالق النار بدقة على مسافات قصیرة

عند التكبیر  1x، یمكن استخدام المنظار كمنظار میزاء  مع التصویب بكلتا العینین للتصویر على مسافات قریبة.  یتیح لك   
مجال الرؤیة الذي یزید ارتفاعھ عن  40  مترا عند  100  متر اكتشاف الھدف بسرعة حتى عند الغسق بفضل اإلضاءة القابلة  
للتعدیل للشبكة.  تضمن الشبكة المثبتة في المستوى البؤري األول استقرار محاذاة التقاطع والنقطة المتوسطة لإلصابة عندما   

یتغیر مستوى التكبیر، وتقوم الخطوط   السمیكة على طول حواف التقاطع تسھیل التھدیف مستوى التكبیر المنخفض.  إزالة  
حدقة الخروج من  90  ملم یجعلھا آمنة لمطلق النار الستخدام المنظار مع أسلحة من العیار الكبیر، بما في ذلك التلقائي .
یسمح لك قطر الھبوط القیاسي وعدسة  24  مم بتعیین المنظار على السالح عند أدنى مستوى ممكن إلى خط تجویف قناة   

الجذع.  

المواصفات الفنیة  

التكبیر، متعدد ة   - 1 5 
مجال زاویة الرؤیة    - 18° 3,8° 

إزالة حدقة اإلخراج، مم    90
الدق  - ”6012  ” 

معامل انتقال الضوء    0٫9
خطوة آلیات الضبط، مم/100  15

نطاق الضبط، م  /  100   2٫5
نطاق تعدیل اختالف المنظر، م  ∞   ثابت على

امدادات الطاقة      1х CR2032

األبعاد الكلیة، مم    1   235 х 56 хх
الوزن، كجم    0٫6

مم مم مم م.ف.
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مناظير  
الميزاء  
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CM-N 1 منظار: زینیت
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1 MOA 2 MOA

معیار  

الخیار  

امنظا

 
  میز

زینی
لضللضوءر ء الثنائ باع

 CM-
 

 
ي

N1ت
تم تصمیم منظار میزاء الثنائي باعث للضوء زینی ت  CM-N1  (مغلقة نوع  Red Dot)  لسرعة  التھدیف وإطالق النار  

من أنواع مختلفة من األسلحة على مسافات قصیرة.  

یتیح لك التصویب بشكل مریح مع تحدید موقع السالح على مسافة عشوائیة من أعین مطلق النار.  مدمج وقابل لالستخدام   
الرؤیة   بسرعة من مجال  المشھد  بإزالة  المفصلي  الحامل  لك  التصویب.  یسمح  الموقع  3x  لزیادة مسافة  تحدید  أداة  مع 

.واستخدام مشھد الموازاة فقط. نطاق التطبیق: الصید وریاضة إطالق النار- الرمایة  

المواصفات الفنیة  
الزیادة   1х

نوع شبكاني، زویة، دقیقة    2
لون عالمة الرؤیة    ) أحمر  (620 نانومتر
أوضاع السطوع   2 جھاز رؤیة لیلیة، 5 ضوء النھار، 1  

كحد أقصى ساطع  
نوع امدادات الطاقة    CR2032 ،بطاریة لیثیوم 3 فولت

الوزن، غرام    190
قطر الضوء   18 ملم 

ارتفاع المحور البصري   47 ملم 

عدسة الكامیرا
الزیادة   3х

مجال زاویة الرؤیة    7°
قطر الضوء   18 ملم 

إزالة حدقة اإلخراج   60 ملم 
ارتفاع المحور البصري   47 ملم 

نطاق التسویة    . 10± ال

مم م.ف.
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CM-N 2 منظار: زینیت
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3,5 MOA 7 MOA

معیار  

الخیار  

يالثنائ

ت
ء   میزامنظا

زینی
ء للضو باعثر

 CM-
 

N2
تم تصمیم منظار میزاء الثنائي باعث للضوء زینیت CM-N2 (مفتوح نوع  Red Dot)  لسرعة التھدیف وإطالق النار  

من أنواع مختلفة من األسلحة بما في ذلك ماسورة قصیرة، على مسافات قصیرة على األقل. 

ال تتداخل أبعاد النطاق األمثل وإطارات العدسات  الرقیقة مع العرض الرئیسي .  النسخة األخف وزنًا واألكثر إحكاًما من  
المنظار البصري الذي یستخدم على حد سواء كما الرئیسي (مسدس، كاربین) ومساعد، مع التثبیت على مشھد تكبیر عالي . 

نطاق التطبیق:  الصید وریاضة إطالق النار- الرمایة المیدانیة.  

المواصفات الفنیة  

الزیادة   1х
نوع شبكاني، زویة، دقیقة    7

لون عالمة الرؤیة   أحمر  (620 نانومتر)  
تعدیل السطوع  

تلقائي، تعتمد على الضوء  
نوع امدادات الطاقة    CR2032 ،بطاریة لیثیوم 3 فولت

الوزن، غرام    30
حجم العدسة   15 х 21

 نطاق التسویة : 
 عمودی ا -
 أفقیا  -

 . 3.6± إلخ
2,7± ال

م.ف.
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كرونشتاين ( حامل) 
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معیار  

الخیار  

حامل المنظار مونوبلوك- أحادي الكتلة

  30،- كي بي  34
 

زینیت كي بي
تم تصمیم مجموعة طرازات حامل المنظار أحادي الكتلة وفقا للمعاییر العسكریة الروسیة لتثبیت منظار بانكراتیك على   
األسلحة حتى .BMG  50  عیار شامل.  الدعامة  -  الكرونشتاین مصنوعة من قطعة واحدة من األلمنیوم المقوى  B95  لتجنب  
الضغط على المنظار وتثبیتھ بأكبر قدر ممكن من الدقة.  ترتیب الحلقات النصفیة بزاویة  °45  ال یمنع النظرة العامة آللیات  
التصحیح.  على السطح الجانبي توجد أماكن لمعدات إضافیة  (محدد الھدف، مشھد الموازاة المفتوح، إلخ.).  تسمح صوامیل   

التكرار    بإمكانیة  بیكاتیني  على سكة  آمن  بشكل  النطاق  بتثبیت  المسطحة  لألداة  الفتحة اإلضافیة  ذات  Sw12  السداسیة 
الدقیقة. 

كي بي  30-30-00 كي بي  30-30-15  كي بي  30-30-30 

 30  30  30
 H  30  30  30

 MOA  00  15  30
 A 110  مل  110  مل  110  مل 
 B 70 ملم  70 ملم  70 ملم 
 C 80 ملم  80 ملم  80 ملم 

 C1  —  —  —
 D 4 مل  4 مل  4 مل 

كي بي  34-44-00 كي بي  34-44-15  كي بي  34-44-20  كي بي  34-44-30 

 34  34  34  34
 H  44  44  44  44

 MOA  00  15  20  30
 A 135  مل  135  مل  125  مل  135  مل 
 B 85 ملم  85 ملم  85 ملم  85 ملم 
 C 60 ملم  60 ملم  60 ملم  60 ملم 

 C1 20 ملم  20 ملم  20 ملم  20 ملم 
 D 16 ملم  16 ملم  16 ملم  16 ملم 

مم مم مم مم

Ø  

Ø  
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معیار  

الخیار  

كرونشتاین أحادي الكتلة مع تعدیل زاویة المیل

VA-34-44
 

زینیت كي بي  
حالیًا، تمتلك المناظیر الحدیثة مجموعة  واسعة من معامالت التكبیر.  لكن في بعض األحیان یكون نطاق ضبط ارتفاع المحور  
البصري المدمج في المنظار غیر كاف للتعویض عن مقذوفات الرصاصة في جمیع النطاقات من قصیرة إلى كبیرة. لذلك،

من أجل استخدام النطاق الكامل للمنظار بشكل صحیح، یجب أن یتم تثبیت ھذا األخیر بزاویة مثالیة.  ویمكن تحقیق ذلك عن 
طریق تثبیت كرونشتاین مع القدرة على ضبط زاویة المیل.  

  МОА  10  بزیادات  МОА  70  بعد فك المسمارین المستعرضین، یمكن ضبط زاویة المیل المطلوبة في النطاق من  0  إلى

عن طریق تدویر الحلقة بقیم الزاویة المقابلة.  یوفر تصمیم  الكرونشتاین-  الحامل دقة متناھیة وإمكانیة تكرار ضبط الزاویة  
بسبب التوافق المستقر للبراغي المستعرضة في الحشوات الملولبة ذاتیة القفل. 

 .الكرونشتاین مصنوع من األلومنیوم المقوى В95 ومجھز بمشابك سریعة التحریر 

 VA-34-44  كي بي

 34
 H  44

 MOA  - 0 70 
 A 120  مل 
 B 80 ملم 
 C 60 ملم 

 C1  —
 D 9 مل 

مم مم

Ø  
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معیار  

الخیار  

كي في  30-38-00

 30
 H  38

 MOA  00
 A 110  مل 
 B 70 ملم 
 C 35 ملم 
 D 14 ملم 
 E 70 ملم 
 G 40 ملم 

Ø  

مم مم

كرونشتاین مع التمدید

كي في  30-38-00
 

زینیت 
تم  تصمیم  الكرونشتاین  مع التمدید  سریع الفصل من النوع  "أحادي الكتلة"  بامتداد لتركیب مناظیر بقطر تجویف یبلغ  30 
مم على سكة بیكاتیني .  القوس مصنوع من قطعة واحدة من األلومنیوم المقوى  В95، وارتفاع المحور البصري فوق الشریط  

ھو 38 ملم، واإلخراج ھو 40 ملم. یوفر سطح التالمس البالغ 70 مم تثبیتًا آمنًا وخاٍل من ردود الفعل العكسیة للسالح .  
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معیار  

الخیار  

حلقات مفردة 

ت كو 30-25-00
 

زینی
تستخدم الحلقات منخفضة المستوى، بارتفاع محور بصري یبلغ  25  مم، لتثبیت مناظیر بصریة بقطر جسم  30  مم على 
سكة بیكاتیني .  الحلقات مصنوعة من قطعة واحدة من األلمنیوم المقوى  B95  لتجنب الضغط على المنظار وتثبیتھ بأكبر 
قدر ممكن من الدقة.  تسمح صوامیل  Sw12  السداسیة ذات الفتحة اإلضافیة لألداة المسطحة بتثبیت النطاق بشكل آمن على  

سكة بیكاتیني بإمكانیة التكرار الدقیقة. 

كو 30-25-00

 30
 H  25
 A 15 ملم 
 C 7,5 مل 

Ø  

مم مم
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المواصفات الفنیة 

نموذج المنظار   12x-3بو 50 20x-5بو 56 10х-3بو 40 х24 5-1بو
التكبیر، متعدد ة   - 3 12  20  - 5  10  - 3  5  - 1

مجال زاویة الرؤیة   - ’6°50 1°45   ’  1°  - 4°   ’2°38  -  ’7°30  3,8°  - 18°
إزالة حدقة اإلخراج، مم    90  90  70  90

الدق  - ”235  ”   ”5  - ”14   ”6  - ”20   ”12  - ”60
معامل انتقال الضوء    0٫9  0٫9  0٫9  0٫9

خطوة آلیات الضبط، مم/100  10  10  10  15
نطاق الضبط، م  /  100   3٫6  2٫6  1٫3  2٫5

نطاق تعدیل اختالف المنظر، م   - 50    ∞ ∞  - 50 ∞   ثابت على -  ∞25
امدادات الطاقة    CR2032 x 1 CR2032  x 1 CR2032  x 1 CR2032  x 1

األبعاد الكلیة، م  88 х 98 х 340  91 х 98 х 420 75 х 88 х  325  71 х 56 х 235
الوزن، كجم    1٫0  1٫1  0٫8  0٫6

نموذج المنظار   CM-N1
الزیادة   1х  1х

نوع شبكاني، زویة، دقیقة    2  7
لون عالمة الرؤیة    ) أحمر  (620 نانومتر ) أحمر  (620 نانومتر
أوضاع السطوع   2 جھاز رؤیة لیلیة، 5 ضوء النھار، 1 كحد  

أقصى ساطع   تلقائي، تعتمد  على الضوء  

نوع امدادات الطاقة    CR2032 ،بطاریة لیثیوم 3 فولت  CR2032 ،بطاریة لیثیوم 3 فولت
الوزن، غرام    190  30
قطر الضوء   18 ملم 
حجم العدسة   *   15 مل 21

ارتفاع المحور البصري   47 ملم 
 نطاق التسویة : 

 عمودی ا -
 أفقیا  -

 . 3.6± إلخ
2,7± ال
عدسة الكامیرا

الزیادة   3х
مجال زاویة الرؤیة    7°

قطر الضوء   18 ملم 
إزالة حدقة اإلخراج   60 ملم 

ارتفاع المحور البصري   47 ملم 
نطاق التسویة    . 10± ال

نموذج المنظار   كي بي  30  كي بي  34 
الحجم، مم   110  65x 48 xx 135 50x 51 x 

قطر الھبوط، مم    30  34
االرتفاع، مم   30  44

MOA ،زاویة المیل  30 / 15/0 0/  15 /  20  30 /

نموذج المنظار    VA-34-44  كي بي
الحجم، مم   135  78 x 56 xx

قطر الھبوط، مم    34
االرتفاع، مم   44

MOA ،زاویة المیل  - 0 70 

نموذج المنظار   كي بي  30-38-00  كو 30-25-00 
الحجم، مم   110  56 x 46 xx 15 73 x 49 x 

قطر الھبوط، مم    30  30
االرتفاع، مم   38  25

MOA ،زاویة المیل  0  0

CM-N2
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