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Laskjale on oluline näha, et ta sihib 
õiget objekti, kuid mõnikord on si-
hitav objekt nii kaugel või nii väike, 

et silmaga on seda raske näha. Algselt 
võeti kasutusse avatud sihikud, mis 
koosnevad kirbust ja tagumisest sihi-
kust ning võimaldavad siis saavutada 
paremaid tulemusi, kuid probleem 
kui selline jäi. Täpne sihtimine on aeg-
lane ning kauged või väikesed märgid 
võivad jääda kirbu varju. 

Murele pakkus osalist lahendust op-
tiline suurendusega sihik, kuid selle-
ga on lähedal asuvate märkide taba-
mine keerukas, eriti kui märk liigub 
kiiresti (nt snaipril, kes satub oota-
matusse lähikontakti). Seega loodi 
spetsiaalselt lähivõitluse tarbeks, eri-
ti arvestades linnalahingute kasvavat 
osa ja asjaolu, et enamik tulevahetu-
si leiab aset alla 300 m distantsidel, 
optilisele sarnased sihikud, mis olek-
sid suurenduseta ja pakuksid selget, 
ka pimedas eristuvat sihtimistäppi, 
võimaldades kii-
remini reageerida 
ja märki tabada. 

Käesolevas kahe-
osalises artiklis 
käsitlemegi eri-
nevaid sihtimisseadmeid. Esime-
se osa teemaks on öise nägemise 
vahendid (nägemaks sihtmärki ka 
raskemates valgustustingimustes 
– neid kasutatakse kas iseseisvana 
või muu sihiku osana) ning lähivõit-
luses kasutatavad seadmed, nagu 
laser-, punatäpp- ja holosihikud. 
Teises osas tulevad vaatluse alla op-
tilised sihikud.

ÖÖNÄGEMISSEADMED

Pimedas nägemise seadmed jagu-
nevad tööpõhimõtte järgi kaheks:

objektilt peegeldunud valguse 
võimendamine (nähtav valgus 
ja lähiinfrapuna lainepikkusega 
0,7 – 1,3 μm);

objekti poolt kiiratud soojuskiir-
guse registreerimine (infrapuna 
lainepikkusega 3–30 μm).

Kuidas näha ja tabada seda, mida vaja?

Tavaliselt mõistame öönägemis-
seadme (NVD – Night Vision Device, 
mõnikord ka NVG – Night Vision 
Goggles) all seadet, mis võimen-
dab objektilt peegeldunud valgust 
spetsiaalse pildivõimendustoru (IIT 
– Image-Intensifier Tube) abil, kasu-
tades selleks paari patareid. Regist-
reeritav kiirgus tekitab toru sisendil 
fotoelektrone, mida kordistatakse 
(ehk signaali võimendatakse). Need 
suunatakse seejärel ekraanile, mis 

loob nendest taas 
pildi. NVD pildile 
iseloomulik ro-
heline värv tule-
neb lõplikku pilti 
andva ekraani 
ehitusest (mater-

jalidest).

Termonägemisseadmed (TID 
– Thermal Imaging Device) regist-
reerivad objektilt kiirgunud soojus-
kiirgust, võimaldades näha ka täie-
likus pimeduses (nt siseruumides, 
koobastes), samas kui NVD vajab 
mingisugusegi valguse olemasolu. 
Tööpõhimõttelt on TID sarnane di-
gitaalkaameraga – ekraanile fokus-
seeritud kiirgus muudetakse nähta-
vaks pildiks. Termokaamera “näeb” 
temperatuure laias vahemikus (-20 
kuni 2000 oC) ning eristab 0,2 oC 
temperatuurierinevust.

TIDe on kaht liiki: jahutamata (töö-
tavad toatemperatuuril kiirelt ja 
hääletult) ning jahutatud (st pilti 
registreeriv osa on jahutatud alla 0 
kraadi, sellega tundlikkust ja reso-
lutsiooni suurendades – piisav, et 

saada aru, kas 300 m kaugusel ole-
val isikul on relv käes või ei). Kuna 
krüogeeniliselt jahutatud seade on 
kohmakam ja nõuab kaameraosa 
isoleeritust väliskeskkonnast, on ta 
võrreldes tavalise jahutamata TID-
ga ka kergemini purunev.

Üks huvitav võimalus on see, et ter-
mokaameraga saab näha, kas kesk-
konda on häiritud, isegi kui silmaga 
ei ole midagi näha – nt kas on mi-
dagi maasse kaevatud või on seinas 
raudkapp.

GENERATSIOONID

Et NVD-d on olemas olnud juba 
Teise maailmasõja aegadest, on 
need tehnoloogiliselt jaotatud nn 
põlvkondadesse.

Generatsioon (Gen) 0 ehk 0-põlv-
kond on kõige esimesed NVD-d, 
mis töötasid koos infrapunavalgus-
tiga, st tegu oli aktiivsete seadme-
tega. Pildivõimendus saavutati fo-
toelektronide kiirendamisega, mis 
moonutas pilti ja vähendas seadme 
eluiga. Lisaks oli probleemiks see, 
et ka teised riigid kopeerisid seda, 
võimaldades vaenlase sõduril oma 
NVDga näha sõbraliku infrapuna-
prožektori valgust.

Gen 1 ehk 1. põlvkond kasutas sama 
tehnoloogiat mis eelmine, kuid sel-
le erinevusega, et tegu oli passiivse 
seadmega, mis registreeris Kuult ja 
tähtedelt pärit valguse peegeldu-
mist objektidelt. See tähendab, et 
seade töötas pilvise ilmaga halvas-
ti, pakkus moonutatud pilti ja tema 
tööiga oli lühike (umbes 1500 tundi 
pidevat tööd).

Gen 2 ehk 2. põlvkonna puhul kasu-
tatakse fotoelektronide kiirendami-
se asemel kordistit, saavutades sel-
lega seadme pikema eluea, parema 
lahutusvõime ja erksama pildi. Pea-
mine erinevus on, et selle põlvkon-
na NVDga näeb ka väga vähese val-
gusega keskkonnas. Seadme eluiga 
on umbes 2500 tundi pidevat tööd.

Gen 3 ehk 3. põlvkond kasutab 
sama tehnoloogiat mis 2. põlvkond, 

Tavaliselt mõistame öönägemis-
seadme all seadet, mis võimen-

dab objektilt peegeldunud valgust 
spetsiaalse pildivõimendustoru abil, 
kasutades selleks paari patareid.

Öönägemisseade PVS-7 NVG 
(www.nvisionoptics.com).
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kuid paremad materjalid annavad 
pikema eluea ja veel parema, tund-
likuma ja selgema pildi. See on ka 
praegu tavapäraselt sõjas kasutatav 
NVD põlvkond. Seadme eluiga üle 
10 000 tunni pidevat tööd.

Gen 4 ehk 4. põlvkond on tehnoloo-
giliselt edasi arendatud, andes väga 
selge, moonutustevaba ja erksa pil-
di. Ka on seade kasutatav ka muut-
liku valgustusega keskkonnas, sest 
reageerib suurele valgustusmuutu-
sele kiirelt, võimaldades operaatoril 
liikuda erksalt valgustatud ruumist 
pimedasse ja vastupidi, ilma et te-
kiks mingeid nägemishäireid.

E-POES ON MÜÜGIL ODAV NVD. KAS 
OSTAN?

Odavad müügis olevad öönägemis-
seadmed (optika, binoklid, kiivri 
külge kinnituvad, nn NVG) kuu-
luvad 0- ja 1. põlvkonda. Need on 
küll taskukohased, kuid valmista-
vad tihti pettumust, sest ostja ootab 
ikka Hollywoodi filmidest nähta-
vat taset. Hilisemate põlvkondade 
(2.–4.) NVGd on kallid, kuid õige 
hoolduse korral kestavad kaua ja 
on efektiivsed. Iga võimendussea-
de läbib range testi nägemaks, kas 
see vastab sõjaväelise kasutamise 
nõuetele. Need torud, mis testi lä-
bivad, saavad märgistuse MilSpec. 
Need, mis kas või üheski kriteeriu-
mis läbi kukuvad, saavad märgistu-
se ComSpec.

NVD-d ostes tuleb arvestada, et 
1. põlvkonna seade maksab kesk-
mises netipoes 6000–9000 krooni, 
2. põlvkonna oma juba 18 000–
30 000 krooni ning 3. põlvkonna 
seade 36 000–65 000 krooni. Hin-
nad sõltuvad ka sellest, kas tege-
mist on monokli või binokli tüüpi 
seadmega, ning lisavõimalustest, nt 
ootamatu ereda valguse väljalõika-
mine. Pealegi on 3. ja 4. põlvkonna 
seadmete müük tsiviilisikutele suu-
resti piiratud ning sellega kaasneb 
palju paberimajandust. TID on hin-
na poolest tuntavalt kallim, näiteks 
kiivri külge kinnituva nägemissead-
me hind algab 120 000 kroonist.

ÖÖNÄGEMISSEADE JA SUURENDUS

NVD ja TID on väikese (1–3-kordse, 
harva suurema) suurendusega, sest 

suur suurendus nõuab ka suurt ja 
rasket seadet. Samas on olemas ka 
sellised seadmed, mis kinnituvad 
tavalise optilise sihiku ette, pak-
kudes mugavat ja kiiret kinnitust, 
optika enda suurendusvõimet ja 
stabiilsust vaid väikese eraldusvõi-
mekaoga ning aitavad vältida ras-
ket ja suurt NVD-d või TID-d. Selli-
seid optikaseadme ette kinnituvaid 
seadmeid (nt AN/PVS-22) leiab tihti 
ka snaiprite varustusest. Paraku on 
sellise lisaseadme soetamine Kait-
seliidu liikmele üpris keeruline ja 
kulukas protsess.

LÄHIVÕITLUSES KASUTATAVAD SIHIKUD

Peale optiliste sihikute kasutatak-
se ka lähivõitluseks (linnalahingud, 
eriüksused) mõeldud suurenduseta 
sihikuid – nn punatäpp- (inglise k 
red dot) ja holosihik. Nende eelisteks 
on laiem vaateväli ning mõlema sil-
maga ja instinktiivne sihtimine. Mõ-
lemale pakutakse ka 3–4-kordseid 
suurendusadaptereid, mis on lihtsalt 
ja mugavalt paigaldatavad ning ära 
võetavad, kusjuures need ei mõjuta 
sihiku enda nulli, vaid suurendavad 
ainult läbi sihiku nähtavat pilti.

Punatäpp- ja holosihikust on tehtud 
palju säästuversioone, kuid reegel 
“saad, palju maksad” kehtib ka siin. 
Odavad sihikud ei ole vastupidavad 
ja kvaliteetsed ning sobilikud vaid 
spordi- ja jahirelvadele (nt relva 
transporditakse ainult polsterdatud 
kohvris ja sellest lastakse paar kor-
da aastas). Kui sihik peab vastu pi-
dama vähegi raskematele tingimus-
tele (sh militaarrakendused), peab 
arvestama paraja väljaminekuga ja 
soetama usaldusväärsete firmade 
toodangut (Aimpoint, Eotech, Tri-
jicon – need kõik täidavad ka sõja-
väelisi tellimusi).

Punatäpp- ja holo-kvaliteetsihikute 
hinnad on ühes klassis – Internetist 

ostes 5000–9000 krooni 
(spordiversioonid oda-
vamad, militaarsed kalli-
mad). See ei ole palju hea 
sihiku eest, mis kestab 
kaua ja on usaldusväär-

ne. 

Sihikud ei ole ka väga 
rasked, nende kaal jääb 

tavaliselt 200 g piiresse. Neid 
saab paigaldada erinevatele rel-
vadele, sest peamiselt kasutatakse 
Weaver’i siiniga ühilduvaid kinni-
teid. Aga kui relval see puudub, on 
kinnitusadapter siiski ka enamjaolt 
leitav.

PUNATÄPPSIHIKUD

Punatäppsihik sai oma nime sel-
lest, et sihtimistäpiks on tavaliselt 
punast värvi täpp (enamjaolt mõne 
MOA suurune, Aimpointil 2 või 4 
MOA). Miks just punane? Kasuta-
takse ka merevaigukarva täppi, sest 
need on enamiku taustade puhul 
kõige kontrastsemad värvid. 

Punatäpid jagunevad omakorda ka-
heks: kas toru on suletud (sarnane 
optilisele sihikule) või mitte (sihik 
näeb välja väikese ekraani moodi). 
Piltidel (joonis 3 ja 4) on kujutatud 
kummagi suuna tüüpilist esindajat. 
Tööpõhimõttelt on need samad, 

Snaiprite varustusse kuuluv öönä-
gemisseadme suurendus AN/PVS-

22 (www.nvisionoptics.com).

Punatäppsihik Walther MultiDot 
Sight MDS (www.umarex.de).

Punatäppsihik Aimpoint M68/
CCO (www.aimpoint.com).
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erinevus on vaid tehnoloogilises la-
henduses. 

Tööpõhimõte on lihtne: läätsele 
langev valgusdioodi (LED) kiir pee-
geldub tagasi paralleelselt sihiku 
optilise peateljega. Lääts on kaetud 
filtritega, mis summutavad valgus-
dioodi kiire intensiivsust, nii et sil-
ma jõuab vaid punast värvi valgus 
(ka samasugust valgusallikat kasu-
tava laserpointeri kiirt ei soovitata 
silma lasta) ja sihikust ettepoole 
ei lasta lekkida mingit valgust, mis 
võiks laskja reeta. 

Topeltläätse kuju on ka eriline – üks-
kõik, kuhu kiir läätse pinnal langeb, 
peab see sealt tagasi peegelduma 
paralleelselt optilise peateljega. Ehk 
laskja seisukohast: niikaua, kuni ta 
näeb sihikus täppi, langevad täpp ja 
sihtimispunkt alati kokku. Kui osta 
säästusihik, milles kasutatakse ku-
lude kokkuhoidmiseks üht tavalist 
läätse, siis seal on olukord selline, 
et mida kaugemal on täpp sihiku 
keskpunktist, seda suurem erinevus 
tekib ka täpi ja tegeliku sihtimis-
punkti vahele (parallaks).

AVATUD JA SULETUD DISAIN

Avatud disain pakub suuremat vaa-
tevälja (vähem metalli “ekraani” 
ümber) ja kergemat sihikut, mis 
on väga sobilik spordirelvadele (nt 
IPSC). Militaarkasutuses on suletud 
disain sobivam just suletuse pärast 
– kõik optika ja õrn elektroonika on 
korpuses peidus ning kaitstud välis-
keskkonna mõjurite (vesi, tempe-
ratuurikõikumised, põrutused jms) 
eest. Lisaks on suletud disainiga si-
hikul võimalik kasutada polariseeri-
vaid filtreid (võtmaks maha nt pee-
geldusi veepinnalt) ja päikesevarju 
– sarnaselt optilisele sihikule. 

Torukujulisel sihikul on ka see eelis, 
et nt Aimpoint (mis on siiski puna-
täppsihiku sünonüümiks) pakub 
oma toodangule kolmekordse suu-

rendusega sihiku taha kinni-
tuvat adapterit. Paraku suu-
rendab see ka sihtimistäppi, 
seega katab 4 MOA suurune 
täpp 100 m kaugusel 12 cm 
asemel 36 cm suuruse märgi. 

Kasutamise seisukohast suurt vahet 
ei ole, mõlemad nullitakse sobivale 
kaugusele (nt tabamis- ja sihtimis-
punkt langevad kokku 100 m dis-
tantsil) ja on enamjaolt ühilduvad 
ka öönägemisseadmetega (nt pildil 
kujutatud M86/CCO).

TOIDE

Paraku on sellised sihikud patarei-
toitel. Seega kui patarei saab tüh-
jaks, ei ole meil ka sihtimispunkti. 
Osad tootjaid on selle probleemi 
lahendanud nii, et kasutatakse kaht 
vooluallikat. Üheks näiteks on Zeis-
si Z-Point, mis kasutab valgusdioodi 
toitmiseks tavalise ja päikesepatarei 
kooslust – piisava valguse olemas-
olul tuleb toide päikesepatareist, 
säästes tavalist. Z-Point on üpris 
populaarne sihik, sest ta on kerge 
(umbes 100 g) ja juba mainitult ka-
hesüsteemse toitega.

“ekraani” ümber) ning sihiku enda 
väiksemaks ja kergemaks. 

Hologrammtehnoloogial on mitu 
eelist punatäpi ees. Esiteks on ho-
logrammi info olemas igal pool üle 
kogu ekraani, nii et senikaua, kuni 
mingigi osa sihikust on läbivaadatav 
(on siis osa klaasist kaetud kas muda 
või veega või on saanud vigastada, 
st praguline), on ka sihtimisristik 
täiel määral nähtav ja sihtimispunkt 
kattub alati tabamispunktiga. Ho-
logrammi eripäraks on ka see, et 
Eotechi pakutav suurendusadapter 
(kolme- või neljakordne) suurendab 
vaid läbi sihiku nähtavat pilti, mitte 
sihtimistäppi, seega standardne ris-
tik (1 MOA suurune täpp keskel, 65 
MOA suurune ring ümber) säilitab 
oma tegeliku suuruse (ehk täpp ka-
tab 3 cm suuruse märgi 100 m kau-
gusel sõltumata suurendusadapteri 
olemasolust ja suurendusest).

Miinuseks on punatäppsihikust lü-
hem tööaeg ühe patareikomplekti-
ga. Eotech annab oma sihikute töö-
eaks kuni 1 100 tundi pidevat tööd, 
kui kasutada AA-liitiumpatareisid. 
Samas on AA-patareid väga levinud 
ja varu kaasasvedamine ei ole kee-
ruline.

LASERSIHIKUD

Erinevalt optilisest või muust sihi-
kust on laser aktiivne seade, st sih-
timistäpp projitseeritakse märgile. 
Laseri plussideks on kiire sihtimine 
ja hämaras hästi nähtav kiir, mis on 

Punatäppsihiku tööpõhimõ-
te (www.aimpoint.com).

Kahesüsteemse toitega 
punatäppsihik Zeiss 

Z-Point (www.zeiss.com).

Aimpoint annab oma M68/CCO 
sihiku patarei tööeaks 1000–10 000 
tundi. Aeg sõltub muidugi kasutami-
sest – millist sihtimistäpi intensiiv-
sust kasutatakse, kui palju ja millise 
ilmaga, sest nt külm ilm lühendab 
patarei eluiga. Siinjuures mainin, et 
paljud tootjad soovitavad külmema 
ilmaga kasutada liitium patareisid. 

HOLOSIHIK

Erinevalt punatäppsihikust tekita-
takse holosihiku puhul sihtimisris-
tik hologrammina, mis tähendab, et 
ristik näib hõljuvat relva ees mingil 
kaugusel. See teeb ka sihiku vaa-
tevälja suuremaks (vähem metalli 

Holosihik 
Eotech 553.

A65, standard 
USSOCOM, nime 
all SU-231/PEQ 
(www.eotech-

inc.com).
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samas miinuseks, sest võimaldab ka 
kõigil teistel seda kiirt näha. Muidu-
gi saab kasutada nähtava kiire ase-
mel infrapunakiirt, kuid see eeldab 
NVG olemasolu, et oma laserikiirt 
näha.

Laserikiir on tavaliselt intensiivset 
punast värvi (umbes 630 nm), ta-
gamaks head nähtavust ka päeva-
valguses. Tuleb meeles pidada, et 
laser on siiski lähivõitluseks ehk ka-
sutamiseks distantsidel 50 m ja alla 
selle, sest kaugemal on täppi raske 
näha. Relvadel kasutatavad laserid 
on klassist 3A, st kiire võimsus on 
1–5 mW. Selline kiir on ohtlik vaid 
otse silma lastes, 
kuid mitte naha-
le ja muudele, ka 
kergestisüttivatele 
objektidele.

Lasersihikuid ar-
mastatakse Hollywoodi toodangus 
väga, kuid reaalsuses on tegu pigem 
eriteenistuste operaatoritele mõel-
dud spetsialiseeritud lisaseadmega, 
mida on mugav kasutada käsituli-
relvadel (nt püstol), sest optiline või 
CQBi (Close Quarters Battle, st lähi-
võitlussihik) sihik oleks liialt suur ja 
kohmakas. Laseri peamiseks eeli-
seks ongi väiksus.

Lasersihik on artikli autori arvamu-
se järgi kohane ka enese ja kodu 
kaitseks mõeldud relval, kui selle 
kasutamist adekvaatselt treenida. 
Laseri kasutamise oskuse puudu-
likkus tähendab seda, et relva mär-
gile suunates hakkab laskja täppi 
otsima ja alles siis sihtimispunkti 
korrigeerima. Ehk lühidalt, laser ei 
tee kellestki täpsuslaskjat, kui sih-
timis- ja väga hapus olukorras on 
suunamisoskus nigelaks jäänud. 
Laseriga sihtimine käib laias laastus 
nii: relv suunatakse soovitud märgi-
le nõnda, et soovitud tabamispunkt 
on väga lähedane reaalse sihtimis-
punktiga, laser on vaid viimaseks 
kiireks kohendamiseks.

Käsitulirelvadele valmistatakse 
kahte liiki lasersihikuid: rauaaluse 
lisaseadme ja põsekatetesse integ-
reeritud vidinana. Piltidel on kuju-
tatud mõlemat. Artikli kirjutajale 
isiklikult meeldib Crimson Trace’i 
idee rohkem, sest relv on “voolujoo-
nelisem”, st ei ole mingit kohmakat 

ja suurt vidinat relva küljes, mis 
teeb relva suuremaks ja raskemaks 
ning võib kuhugi taha takerduda. 
Pealegi pakub see laseri kinnitami-
se võimalust ka sellistele relvadele, 

millel rauaalune 
kinnitussiin puu-
dub. Kolmandaks 
on Crimson Trace’i 
laseritel rõhulüliti 
– relva kätte haara-
tes aktiveerub laser 

ise, ilma et oleks vaja mingile nupu-
le vajutada. Seega ei pea kiires olu-
korras pidama meeles mingile nu-
pule vajutamist ega raiskama aega 
l isali igutusele. 
Muidugi on sellel 
ka pealüliti, mis 
lükkab rõhulüliti 
välja ja siis relva 
kätte võttes laser 
tööle ei hakka.

Mõlema lasersihiku liigi hind on sa-
mas klassis, 4000 krooni ja üle selle 
(kui tegu on ikka kvaliteetse ja vas-
tupidava tootega). Spordirelvadele 
mõeldud laserid on muidugi odava-
mad, kuid ei pea kesktulepadruniga 
laskvatel relvadel vastu. Lasersihi-
kutest tehakse palju säästuversioo-
ne. Nende soetamisest võiks siiski 
hoiduda, sest need ei pea vastu ega 
hoia oma nulli.

KOKKUVÕTTEKS

Relva täpsemaks ja kiiremini suuna-
miseks meid huvitavale märgile on 
mitmeid abivahendeid. Vaatlesime 
mitmeid lähivõitlussihikuid. Igaühel 
neist on oma eelised ja puudused, 
kuid ühiseks jooneks on kiirem ja 
reflektiivsem sihtimine, sest kolme 
punkti (märk, kirp ja tagumine sihik) 
ühele joonele asetamise asemel on 
meil vaja katta märk ainult ühe sih-
timispunktiga ja edasine on juba rel-
vakäsitsemisoskuse küsimus. 

Kui on vajadus kasutada sihtimi-
sel abivahendeid, tuleb leida enda 
jaoks parim lahendus. Lasersihik on 
kerge ja väike lisaseade, kuid tekitab 
nii endale kui ka teistele nähtava kii-
re ega võimalda sihtida kaugemaid 
märke. Lähivõitlussihik (kas puna-
täpp- või holosihik, see on rohkem 
maitseküsimus, sest nende omadu-
sed on sarnased) on suurem ja ras-
kem, kuid võimaldab kasutada suu-
rendusadapterit, sihtida kaugemaid 
märke ega kiirga relvast ettepoole 
midagi. Valik sõltub vajadusest.

Üks asi, mida maksab silmas pidada, 
on see, et käsit-
letud sihikud on 
enamjaolt pata-
reitoitel. Vastavalt 
Murphy seadus-
tele kipuvad pata-
reid kõige ebaso-

bivamal momendil tühjaks saama, 
sundides laskjat varupatareisid 
kaasas kandma. Teiseks, külmema 
ilmaga on seadme tööaeg tuntavalt 
lühem normaal sest, st tootja poolt 
ettenähtud ajast. Aga see ei tähen-
da, et sellised sihikud oleksid see-
tõttu kasutud – selle eripäraga tuleb 
lihtsalt osata arvestada.

Igal juhul ei maksa sihikut soetades 
koonerdada, vaid tuleb osta parim, 
mida rahakott kannatab. Nagu ing-
lased ütlevad: me ei ole nii rikkad, et 
osta odavaid asju. Odavad sihikud 
on kehvast materjalist, viletsama 
vastupidavuse ja halvemate näi-
tajatega. Kuid kui on juba korralik 
sihik muretsetud, tuleb selle eest ka 
hoolt kanda: puhastada klaaspindu 
vaid kaameratele mõeldud läätse-
puhastusvahenditega (saadaval op-
tikapoodides) ja võimalusel vältida 
karmimat kohtlemist (nt ei maksa 
sihikuga naelu seina taguda). Me-
tallpinnad võiks aeg-ajalt katta õhu-
kese kaitsva õlikihiga. KK!

Iga võimendusseade läbib range 
testi nägemaks, kas see vastab 

sõjaväelise kasutamise nõuetele. 
Need torud, mis testi läbivad, 
saavad märgistuse MilSpec.

Militaarkasutuses on suletud 
disain sobivam just suletuse 

pärast – kõik optika ja õrn elektroo-
nika on korpuses peidus ning kaitstud 
väliskeskkonna mõjurite eest.

Walther P99 koos laser-
sihikuga Walther BA-7 
(www.carl-walther.de).

CZ 75B lasersihikuga 
Crimson Trace (www.
crimsontrace.com).




