
Cirkaprislista hosten 1972
C;rkapriser med moms pa de modellersom finns upptagna i prospektel.

Besi.nr. Modellnamn Ca.-Pris Besl.nr. lrodellnamn Ca.-pris

11.402 1.264:-
1533 B Monaco 768:-
4m.ml 1571-
502.SO1 186:-
508 213 186:
542-701 Monte Carlo 371.-
503.512 Yachl Timer 313:-
503.202 186:-
542.203 lnlerclub 269:-
512.92 331:-
4042 Trackmaster - riid, bla, vit, svart 711-
8041 Trackmaster - r6d, bla, vit, svari 71:-
804.501 Can-Am 91:-

804.502 Can-Am g1:-
502.907 Allsport 193:-
1553 S Carrora 658:-
1 1 53 S Carrera 731 i-
'1563 MH Auiavia 713:-
1163 MH Autavia 786:-
110.633 Calculator 859:-
150.S3 Calculator 786:-
734.64 Skipper 604:-
1564 Skipper 731:-
733.809 Temporada 334i-
423.809 Easy Rider - gra, r6d, svart, gol 147:-



Stoppur
fdr tidtagning vid sport och idrott
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Varfrir HEUER
leder itidmdtning
sedan 1860

HEUER-LEONIDAS S. A. er Schweiz stdrsta
lillverkare av kvalitets-stoppur, kronograler och
kort-lidsmalare inkluderande elekironiska
matinstrument.

Under dess 1o8-ariga historia, har firman varil
ledande ikonsten atl mAta liden. Nagra av dess
tidigaste id6er och patent anvends fortfarande
i stor omfattning, liksom menga av de senare utveck-
lade meloderna.

H:ir er nagra fa av HEUER inforda betydelsefulla
nyheter:

Ar 1967 erhdll HEUER eti av de forsta patenten fdr
lickur med !ppdragsaxel och krona.
Diltills hade alla klockor dragits upp med
nyckel.

Ar 1882 startade HEUER serieiillverkning av fick-
kronografer och uppiann TELEMETER-
urtavlan indelad fdr att mata kulbanan for
artillerigranater.

Ar 1889 beldnades HEUER med silvermedaljvid
varldsubtallningen i Paris f6r att ha
tillverkai den idrsta Jullstendiga kollektionen
av fick-kronografer med minutskala och
dubbelvisare.

Ar'1908 uppfanns och patenterades HEUER
PULSO[,lETER-urtavel-indelning som fort-
farande anvands idr medicinskl bruk.

AJ 1911 utvecklade HETJER den forsta instrument-
bordsklockan med separat tidJor-disiansen
malare.

Ar 1916 producerade HEL.JER det fdrsta stoppuret
som utvisade 1/100-delar av sekunder med
dubbelvisare.

Ar 1921, 1924 och 1928 qiorde HEUER de olficiella
tidmalningarna vid Olympiska Spelen i
Antwerpen, Paris och Amsterdam.

41 1933 byggde HEUER sin AUTAVIA, instrument-
bords-stoppur med lirnregistrering.

Ar 1949 utvecklade och patentsdkte HEUER den
unika NTAREOGRAPH, kronograf som
utvisar bede ebb och flod, en idag lillver
kad enbart av HEUER.

Ar 1957 patentsdkte l'lEUEFl det t6rsta stoppuret
med utbytbar urtavla. Detta ledde till
utvecklandet aven serie stoppLrr med minut-
raknaren i centrum. HEUER harvarit
det ledande fdretaget fdr utvecklandet av
f6rbaflrad lesbarhet och prec;sion hos
stoppur alllsedan dess.

41 1958 tillverkade och paientsdkte HEUER det nu
verldsberomda I/ONTE-CAFLO instru-
mentbradesuret med snabbvaxlande
12-tjmmarsraknare. ldag ar det fortfarande
det mest l?iitlasla och palitliga instru-
mentbr?ides-stoppurel paverldsmarknaden.

41 1959 utvecklade begreppel om samiidig registre-
ring av lid som passerat och tid som
eterstar i ett enda instrument. Detta paten-
terade stoppur, GAME-[.4ASTER, ar idag
den oif iciella standard-tidmalaren for
lunltronare' i ett olal sporrgrenar,

Ar 1963 inkoducerade HEUER en ny 3-dimensionell
udavla och samiida boetl-design for
kronograier. Denna typ trend i kronograf-
ut-fdrande, CARRERA serierna, accep-
terades omedelbari varlden civer av sport-
intresserade kdpare.

Ar 1965 satie HEUER igang utvecklingen av
elektronisk lidrnatning genom tillverkningen
av MICROTIMER. Detta instrument
meler intill 1/1000 delen av en sekund och
var den fd'sta av dagens komplerra ser ie
elektronisk tidmdtningsutrustning och lill-
behdr.

Ar 1966 awek HEUER iran de traditionella tillverk-
nings- och monteringsmetoderna och
installerade Schweiz f drsta automatiserade
stoppur-monteringsband tdr att producera
en ny serie av revolutionerande modeller
och konstruktioner.

Ar 1969 introducerade HEUER pa verldsmarknaden
den i6rsta sjalvuppdragande armbands-
kronograten och bevisade darmed enyo sin
ledandesiallning inom tidmatn;ngstekniken.

ldag ar HEUERs 6verlagsenhet i kvalilet, palitlighet
och formgivning karnd over varlden av dem f6r
vilka precision i kort-tids-maining ar viktig, sadana
sorr velenskapsma'l, li;kare,,droltsman. Iranare.
piloter, militarer, seglare och dykare-



Teknisk lnformation

8 skal till aft valja ett HEUER stoppur

1. Haigsta kvalitel Sr standad

Varje HEUER stoppu. er tillverkat
med hdgsta kvalitet som standard
enligt traditionen inom schweizisk
urtillverkning. Rubin-ankargang,
dubbelt stdtskydd pe balanshjulet,
temperaturkompenserad balansfia-
der, obrytbar gAngfjader och
okrossbart glas er standardutrust-
ning.

2. Ny design tillAter moderna
monteringsmetodet

Den revolutionerande designen och
konstruktionen av verket tillater
rationell produktion och moderna
monteringsmetoder, vilket mdilig-
gor ytiersla jamnhet i kvalitet.

3. Utomordenllig precision

Nastan alla HEUER stoppur er
utrusiade med speciell precisions-
reglering. Genom eleklroniskl
kontrollerad justering har toleran-
sen sankts till mindre an + 0.01 %.

4. Byggd riir hardhant anvandning

Stoppur iappas ofta. Ett HEUER
stoppur motsler etl lodrafi fall av
atminstone 1 m moten hard
trayta. F6rutom eti speciellt stdlab-
sorberande system vilket skyddar
balanshjulets axel, ar balanskloven
fastskruvad i beda endar. Boettens
moderna form med sin loialt slata
baksida och svarteloxerade yta gdr
tidtagaruren mobtandskraftiga
mot st6tar och slag.

5. Utomordenlligt lSttavlest

Alla urtavlor har utlorts i enlighet
med senaste velenskapliga les-
barhetsstudier, som mdjliggdr ratt
avlasning ulan misstag av aven
de minsta brakdelarna genom farg-
kodning. Minutraknare i centrum
f6rdubblar kapaciteten och 6kar
lasbarheten med 8s o/" Boettens
matta svart-eloxerade yta elimineral
ref lexer och m6jliggdr precisions-
avlesning av urtavlans uppdelning.

6. Delahas utbytbarhel

Det nya HEUER stoppuret caliber
7700 introducerat 1966 ar basur-
verket t6r en ny stor familj i skilda
utf6randen som 3-funktion,
2{unktion, 1 Junklion, minutraknare
i centrum och dubbelsekundvisare.
Alla fundamentala delar i dessa
olika stoppur ar helt utbytbara och
reducerar antalet reservdelar som
behdvs f6r service.

7. Slorl urval

Med over 100 olika stoppurcmodel-
ler erbjuder HEUER del mest
kompletta kvalitetsurvalet som idag
ar tillgangligt pa vdrldsmarknaden.
Fdr varje tenkbart tidtagarbehov
kan HEUER erbj!da det lampligaste
stoppuret i modern formgivning.

8. Va dsomspannande ga.anll och
se ice

HEUERS sloppur och kronografer
saljas imeran 90lander dver
hela varlden. I varje land erbjuds
mdjlighet till HEUER-service av den
nationella representanten, genom
vjlken garantiarbele och service ut-
lores av kvalificerade urmakare.

Stoppur, Urvalsguide
Anvandning

Boxnlng
Broltnlng
CYkling
Domare, funktionarer
Dykning (hopp)

Faktning

Greyhound-kappldpning

Specielll rekommendelade ref .

502.407, 402.207, Game-Masler
402.207, 502.407, Game-Master
502.401 , 502.407
502.401
11.402
402.207,502.407, Game-Mast€r
4Ai.234
403.2U
402.207, 502.407, GaneMaster
443.2A2, 403.416', 413.242, 572, 512,406
502.401
502.201 , 402.207, 502.,107, Gamo'l,lasl€ r
403.220, 503.220
503.220, 502401
502.401, 502.407, Game-Master
503220

HibttrAning

\4itii?tr

Simninq

502.401, 502.447, Game-Master
502.401
11.402
413.202
402_207,542.41J7
502.401
403.614
503.512,503.615
Mililary
572, 11.402
502.401
443.2Q2
lMililary
403.614
403 202, 512.402, 572. 512 406
503.202, 503.220
11 .402, 512.442
11.442
572, 512.406

542.407



Teknisk lnformation
Valet av korrekt urtavla ftir stoppuret
Det koaaekla valet av udavla at beloende av:

1. Lengden pe den tid som skall miitas
2. Den behiivllga precisionen
3. Den berSkning som skall giiras med resullaten

0tzi0

1/5 Sekund

oena ar dsn mesr anvanda tidmalarenhel
ldr metning i laboralorier, vid rorskning
o6h sport. Oet rekommonderas speciellt 16r
tidiagning dv6rsligande 10-15 minuter.
Om lidlaqningen ldrienges dver 30 minuler
b6r en nodell mod minotraknare I centum
och dubbel regisfieringskapacitot
anvandas- Fdr iidlagning 6ver en timme
rekomm€nderas 6n speciell lim resisirerand€

1/10 Sekund

oenna uppdelnin9 anviindes nar spec'ell
noggrannhet beh6vs och den lid som skall
nalas undersiiger 10-15 minuler. Detta
ar serskilt fallel lor alla kort- och dedel
distans€r (under 1500 meler) i l<tpnins,
simning och exakla velenskapliga mdrningar.
10 minuter.€9isfueringsmodellen erbjuder
st6r6 lasbarhet i6r 1/10 sekunderna.
men har korlare .egistreringskapacitot an
15 d.h 30 minul6rs modell6rn6.

1/l0O Sekund

F6r exakt tidtagning, som vid vetenskapliga
matningar av ne9ra sekunde.s liingd
(mahing vid tifi fall erc) eller koddisrans-
ldpningar (100 m) aovandes l/100sekunders
ind€lning. Den oppmataliden bor ojove.
stjga 60 sekunder, ry i sa iall kan 1/100 sek.
rikligheten inte lengre garanieras av en
m€kanisk tidtagare. Den hanuella manov-
rerinqen av 1/100 *k- lidlaqarna ar inle
all rekommendera beroende pA den genom-
snihliga nanskliga felnarginale. p6 0.05-0-1
sek- vid slad och siopp. En elektonisk
eller mekanisk mandvreringsapparal bdr an-
v6ndasibralt€rhalla sldrsla m6jliga p.€cision.
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Tekniska Definitioner
verkeis rorelser paverkas inte av normala
maqneliska lalt lpp lil 60 Orsred

klocka med speciell mekanik som i lleler
mahingar av forlsalta eller avbrutna obse.
vatione. Jran en brAkdel av en sekund
upp till tlera minuler eller limmar,
oberoende av avlasnlng vid vid den aktoella

apparat som stoppar na. kronan drages !1.
Til at€r exakl synkroniserlna mellan
klockan och den oiliciella uden.

synl€liska rubiner, hardare an stAl,lrjrhin-
drar friktion i de vikiiga delarna i klockans
verk. De bka. exakthsl€n, hallbarheton
och palilligh€ten hos klockan.

anka.haken fdrsedd med 2 slenar 16r alf
skydda nol slitning. Skijer sig fran suft-
ankargang, som anvands i mindre pAlitliga
verk diir ba.a 2 stAlslifl lullgd! liknande

klocka 16r ko -tid-matning ulan tid-pa-

vrldbd ring i.passad i boetlen, nojliggdr
insdltandel av kanda lidsma.kerinqar i
16dag.

gengitader giord av specle h hdg
egeringskvaliiet, som molslAr kotrosion

och inle ldrsvagas ell€r bryls ens eller

stoppor, som ldr alt erna stijre precision,
gai even nar vsarna ha. sloppals.
MasG dragas upp helt innan den anvands.

de glas, krona och lryckknappar iir inlakta,
tAl en valtenlal kronogral nedsankning
ivalier order normala l6rhAllanden til ett
dlrp av 30 meler (100 tot). Stdrle djup ar
inqraveral pa boellens baksida.

da glas, krona och lryckknappar ar inlakia,
tAlen vallenskyddad klocka utan alt
skadas kort nedsankninq i vatlen under
normala fdrhallanden iill erl dtup av 10 meter
(33lot).

9!nElisder
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Teknisk Information
Valet av korrekt stoppur

Slarl, slopp och Alerslelln nq till noll sker
genom nedtryckningar av k.ooan. Stoppur
med sedan krona er det mest anvanda
lrjr enk€ lidmat.inq, dvs liden i6r kemiska
reaktioner, teii?inqldpninq elc.

2 Kroniunkrloner hed ll&lopp och spEn..l
AlergAng. Addllorcslopp

Start, stopp och alerigangsatande genom
nedlryckning av kronan. Alersla lninq av
visarna iill no I qenom tyckkrapp v d sidan,
anvardes bara nar visarna siAr sllla.
Tidstopp ar on viktig iunkiion. Nar den
hardelse, som skall mAtas, avbryles (dvs
vid eliekiuppehell, avbrofi i arb€lei etc)
kan t dtaoninqen sroppas och arerupptagas
iger utan alt der total t d som skall maras
paverkas. Beroende pe visarnas spatad€
AlergAng kan resuhatet €j paverkas under
matningstiden av atl man lilllalligt
kommer at lryckknappen vid sidan. Dolta
iir specielh viktid nar der galler sporl,
tidta!niog i ialt och vid velenskapliga dng-

2 Kronlunkrloner med tidstopp och
arergang. Addlllon$Iopp

Start, stopp och arerigangsafiande genom
nedtryckninq av kronan. Visarnas alergeng
lil noll skdles genon sido lryckknapp
med omedelbar eierstafi nar de ar i gAng
och ulan eterstart nar visa.na slar slilla
Denoa snabb-back eaenskap ar viktia vid
malning av successiva tidsperioder,
emedan resulrlel kan ,vlAsrs medan
visarna iinnu e. i rdrelse och en derpa
omedelbart lrjljande lidsperiod kan m?itas
oenom denna snabba elerqAno och slad.

I Kronllnktlon med 3ldo-gll&pe.r

Start, stopp och Aterslart genom sido-glid-
spaii. Visarna AtergAr iill noll genod
nedlryckning av kronan dod omedelbar
sla.t ne. visarna ar i rdrelse och ulan
Arersrad nar visarra sur slila. Tilempni.-
garna av deria ulr<trand€ Ar likadana som
vid stoppu.et med 2 kroni!nklioner och
elergAng med !nda.iag ldr ati bade sido-
glidrdrelsen och AlergAnq lill noll ar
ljudl6s.. Deita ar vikrigr under psykologiska
tesler, bandinspelnlngai och liknande
lillallen da ljudlds lidlaqninq :jr vlktig. Vid
lidssludier a. snabbacklunklionen i
kronan sarskilt lamplig, da den underl?ittar
anviindningen av sioPPuret.

Sroppur med dubbelsekundvkar!

Finns antingen med 3 kroniunklioner (ingen
tidstopp) e ler 2 kronlunktioner {sparad

Grundfunktionen er densamma som 16r den
vanlioa sekund- och minulvisaren. En
dubbelsekundvisare regleras genom sido-
knaPp. Denna visare stoppas genom
intryckning av sidoknappen idr avlAsnin! av
resultaten och salis arer igang genom
en andra inlryckning av sidoknappen.
Dessa speciella anordning anvands hov!d-
sakligen fdr vetenskap, sporl och lids-
stud er. Stoppur med delad funktion
rekommenderas sa.skilt nar exakt tidtag-
ning under hande sens gAng behdvs
ulan atl lidlagnlngen i6r hela hdndelsen

Taylor lldlagarur mod dubbelsekundrbaro

Nar kronan intryckes Aiergar bede sekund-
visaren och minutvisa.€n i centrum tilr
noll, medan dubbelsekundvisaren omedel-
bad stannar. Ner k.onan slappes, slartar
sek!ndvisaren lran noil. Om sidoknappen
intryckes, Alerldrenar sig brAkdelssekund
vlsa16n med den vanliga sekundvisa.en.
Tay orsloppurel maste dracas upp l6re
anvandning, da verkel ei kar sloppas och
har gAh ul eiter l0-15 timmars geng,
Denna speciella tidlagare hed d€lad
iunkiion ar en exkluslv l'IEUEF modell. Den
ir speciollt anvAndba.16r lidsstudier och
vid var!,tidragning, enedan v6rje ma
sekvens kan aUesas exakt med ena visaren
stilasta€nde, medan den andra visaren
omede bart srarrar ridragni.gen av f6ljande



Tidtagning vid idrott
1/1O sekund och 1/1OO sekund
fiir terrang ocfi bantdvling
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Ref. 403.202 O 53 mm Ref.503.202 O 53 mm Re|.403.406 0 58.5 mm

1/10 sekundmetare. 0-15 minute6 skala.
3 kronlunktioner 7 ste.ar, stdtskyddad.

1/10 sekundnatar€. 0-30 min!l€.s
cenlrumskala. 3krontu.ktioner.T stenar,

Myckei la avriisl l/10 sekundmalars. I varv
pA l0 sekunder,0 10 hinuters skala.
3 kronlunktioner, 7 stenar,sldtskyddad.
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Ref.503.406 @ 58.5 mm Ref.403.220 @ 53 mrn ReI- 503.220 053nm
Mycket latavlasl l/10 sekundmdtare. I varv
pa 10 sekunder. 0-10 minulers
centrumskala. 3 kroniunktioner. 7ste.ar,

1/100 sekundnalare. 1 varu pd 3 sekunder,
0-3 minulers skala 3 kronfunktioner.
7 stenar, stotskyddad,

1/100 sekundmalare 1 varv pa 3 sekunder,
0-3 minulers cenlrumskala. 3 kronfunk-
lioner. 7 slenar, sl6tskyddad,



Tidtagning vid idrott
1/10 sekund med delad visarfunktion
f6r terrdng och bantdvling

Hur man anvdnder ett stoppur med
delad visarfunktion (Rattrapante)
Stoppur med delad visarf!nktion
kan anvandas antingen fdr ati mata
tider fdr bara tva tavlande eller
handelser eller fdr mer an en
deltagare. Nar tiden iages f6rtva
tavlande, slannas visaren med
delad funktion nar den fdrste kom_
mer i mal, och den vanliga
visaren nar den andre tevlande nar
malsnoret, Na olika tider finns
permaneni matta pa urtavlan.

l\ran kan ta tid pA manga tavlande
med ett stoppur med delad visar-
funktion, om intervallerna mellan
ankomsttiderna i mal f 6rde tavlande
ar tillrackligt Ianga (langdistans-
ldpning, terrangl6pning etc), se att
tidtagaren kan avlasa mellantider
och notela den aktuellatiden medan
visaren (med delad funktion)
ar stilta och darefter tAr den att
komma ikapp den vanliga sekund-
visaren, fdr att vara redo f6r nasta
deltagares ankomst. Praktiskl

taget hur manga avlasningar som
helst kan gdras darefler. Denna
metod anvends ofia for att "klocka"
intervaller mellan deliagare e'ler
{dr att mata individuella varvtider.
I automatisk varvtidtagning dver
langre perioder och i induslriella
lidsstudier kalkyleras det indivi-
duellavarvet ellersekvensen genom
att f astsialla tidsdifferensen mellan
tva pa varandra fdljande mainingar.

Rei.413.202 053mm
1/10 sekundmdiare med daLad visarfunkiion,
0 15 mlnulers skala. 3 kroni!rklioner,
kontrollav delad visart!nkuon genom sido-
knapp. 7 Stenar, stotskyddad.
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Rer,412,402 O 58.5 mm Re|.513.202 0 53 mm Ref.512.402 O 58.5 mm

1/l0sekundmalare med delad visatunktion.
0-15 minuters skala. 2 krontunktioner
ned lidsuppehall och spatrad aterga.g,
kontrolLav delad iunktion genom lryck-
knapp pavanstersida.T stenar, stdtskyd d ad.

1/10 sekundmatare med de ad visarlunklion.
0 30 centrumskala. 3 kronlunkiioner
konlro ! av delad lunklion genom tryckknapp
vid sidan. 7 sterar, stdiskyddad.

1/10 sekundnatare hed delad visarfunkiion,
o 30 minters .,anln r nsk.l. 2 kron-
Iunklioner med lidstopp och speirad eier
gang, konkoll av delad vsarlunklion
genom iryc kknapp pa vensler sid a 7 slenar



Tidtagning vid idrott
1/1O sekund med delad visarfunktion
ftir terrdng och bantdvling
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Ref,572 O 58.5 mm Ret.558.402 TAYLOR Ref.412.406 0 58.5 mm

1/l0sekundmalare med delad visa !nktion.
0 30 snabblaxlarde mlnulvisare. Siarl,
stopp och forlsatt g6ng sk6ts genom tryck-
Lnapp pe hogersida de ad visarfurhl on
qenom tryclhf app pi vinsler t da, ;lergAng
llllnoLlgenom kronan nar visarra stoppats.
P ERMA N ENT GANG. 15 slenar, sl6lskyddad.

1/10 sekundmakre med Taylor delad visats
iunklion 0-30 minlters cenkumskala.
Speciell k.onlunktion stanr
och aterslaler samlidigt den vanlige
sekundvisaren til nol i6r omedeibar AleF
start. Fdr direkl avasning avvarvrider
7 stenar, sroiskyddad.

tMycket latavlast l/10 sek!rdmahre med
delad visarfunktion I varv pa l0 sekunder.
0-10 minlters ska a 2 kronlunklioner
med lidstopp och spaiiad AtergAn9, kontrol
av delad visarfunktion genod tryckknapp
pA vAnsler sida.7 stenar, stijtskyddad.

Ret- 512.406 O 58.5 mm Rel. 54 Ref. 60

Mycker l:'ltavlasl 1/10 sekundm:itate med
.1.2.1v'sarfunktion r varu oA 10 selunder.
O-lO minuters centrumska a.2 kroniunk
lioner med tidsiopp och spaftad Atergang.
Konrroil avden deladevisariunkiio.en
qerom l.yckknapp pa venslersida. Tslenar,

Gummikepa. For alla Udiagare med diam.
53 mm, ger dkat skydd och idrhindrar ail

Rel. 5s - samma som Rei. 54. men ldr al a
ridragare ned 58,5 mm diam.

Gummikapa ldr art skydda nor vatren. Fdr
alla tidiagare med 53 mm d am.
Ge. dkar skydd mot varten, regn och sno.
Rel.60 - Nylonsnodd linns iviit, r6it eLler



Tidtagning fiir sport
1/5 sekund
f6r olika dndamil

Tillbehtir

Ref. 403.201 O 53 rnm Ref,502.201 O53mm Ref. 502.401 O 58.5 mn
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1/5 sekondmAlare 0 30 minLlers skala
3 kronfunktioner, T sienar, sl6tskyddad.

1/5 s€kundbata.e 0-60 minuiers c€ntrum-
skala. 2 kronfunktion€r med tidstopp
och spatrad elergang. Tstenar, sl6tskyddad.

1/5 sekLndmalare 0 60 minoiers .Fnk"m
ska a.2 kiontunklioner med lidstopp och
spa(ad AlergAng. T srenar, stdrskyddad.

Bel- 72

DUBBEL STOPPURSHALLAFE. Passar alla
3-iunkiionsstoppur, diam. 53 mm. An-
viindes 1dr va.vlidtas n ing vid bilevsnsmang.

R€|. 403-234 O53mm Ret. 403.633 O 5S mm Rel.73153 - 73158

FALLSKARMSHOPPABENS IIDTAGABE.
visar hela sekunder rrAn 0-60, sjANlysand€
tianglar och visar6. Svart, ick€ rellek
lerande boetl och odavla. Tillverkad iiir alt
vid behov kunnaiela lega lemperalurer
(-60'c), nar den anvandes idr frirt talllren

TIOTAGARE FOR VATTENSKIDSLALOM.
1/10 sekundmiitare, 0-15 minurers skala.
Visar motorbatens medelhastighei i km/t
frAn 34-54 pa 259 me1€!, sidoglidspar
{1,5-2 sekunder), hoppning 58 och 55 kmn,
figurekning (Tricks;20s€kunder. Ble
segnentqraderingar = tilLAha variaiioner.
ne|.403.632 - sammasom ovan, men imph.

BORDSHALLARE AV PLAST. Praklisk
ha lare, siirskit anvandbar vid tidtagning
inom velenslap och lorsknino.
Rel.73153 - ror sloppurdiam.53 mm.
Fel. 73158 - tdi stoppur dlam. 58,5 mm.



Tidtagning vid sport
Specialutftirande frir funktiondrer,
domare, ridning oct rodd

Ref. 502.050 GAME.MASTER Rel. 503.051 MILITARY
AFMBANDSSTOPPUR FdR FUNKTIO.
NAFEB. l/5 sekundmetare. 0 60 minuiers
cenlrumskala. Urtavlans silfror utvisar
denlidsom ge( alerslaendet d kan avlasas
pA den vridbara 60-min!lersska an.
2 kronfunktioner med lidstopp och sparad
atergang. 7 stenar, st6tskyddad.

1/10 sekundmatare med slapvisare.
0 30 snabbvaxlande min!tvisare. Krono-
oraivisarna konlrolleras av3lunklioners
knapp i kronar, slapvisarfunklionen
konlroleras av sidoknapp Prec s onsur,
17 slenar, sl6iskyddad Noqgrann reglering

TIDTAGAFE FdR HASTSPORT. Terrang-
och uthAllighebtau ing ar. 1/5 seku nd marare,
o 6n minrters.entr!mska a Unavlans
siffror visar den lid som gatl, aterstaende
tid kan avlasas pAden vridbare60-minuters
skalan. 3 kroniunktioner. 7 sienar,

eel- 4o2-2O7 0 53 mm Ref.502.407 O 58.5 mm Ref.403.614 O59mm
TIDTAGARE F6R FUNKTIONARER.
1/5 seku ndm6lare. 0-60 minute6 skala med
speclella segment fdr ishockey och
baskelball (20 min.), hockey (3s mii.), och
rotboll (45 min.).2 krcnfunklioner msd
iidsiopp och sparad atergang. T slenar,

TIDTAGARE FOF FUNKTIONARER, an-
vandes vid vartehanda sport 1/5 sek.
0 60 min., markering f6rvatterpolo
(5 min.), ishockey/baskeibarl (20 min.),
handboll (30 min.), hockey (35 min.), rugby
{40 mrn.), rorboll (4s min.).2 kron-
tunktionei med tjdsiopp o. spaiiad
ateroanq- 7 stenar, st6lskyddad.

TIDTAGAFE FbR RODD, designr den
verldsberdmde roddtrenaren K- Adam.
1/10 sekundmiiiare, 1 varu pa 10 sek. 0-10
min. skala Yltre skalan maler artag
per minui lran 20lill 120. Bas:4 hela 6rlag.
Vatenskyddad boelt. 7 sienar, sidt-
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Kappsegling
Tidtagare ftir kappsegling oci navigation

ilur
I nstrumentbordsmetare

Hur man g<ir en fin start
vid en kappsegling
Tidtagning och batens position i

fdrhAllande t ill medlavlarnas vid
passerande av startl jnjen, er nyckel-
faktorer och kan gottoch val
betyda halva iav ingen. De lem
minuterna efter varningsskottel ar
olta de mest kritiska. Under denna
tid maste skepparen slutgiltigt
avg6ra om vinkeln mot siartlinjen ar
fdrdelaktig och om man skall offra
de normala fordelarna av styrbotds
halsar mot babords halsar. Nu blir
tidselementel av stdrsta betydelse.
Genom atl g6ra flera provstarter,
omsorgsf ullt noterande distans och
tid mellan startlinjen och vand-
punkten, kan den ratla slutgiltiga
starten goras och tidsintervallen
kan bestammas pA 1 a 2 sekunder
ner. Forsakra er om att Passera
linien med stdrsla fart och fri vind.
Det er battre att vara en brakdels
sekund fdr sen an for tidig fdr att
undvika aterkallelse och start pa
nytl.

O 59 mm Re|.503.812Ret" 403.615 0 52.5 mm

VATTENSKYDDAD TIDTAGAFE FdR
KAPPSEGLING med l5 minuters skala. Om
vand sekundskala m6iliggrjr nedraikning
3 kronlunklioner, vatlenskyddad boett.
7 slenar, sl6tskyddad.

VATTENSKYDDAD TIDTAGARE FdR
KAPPSEGLING sl.r 5 min .,antarmska a
med r:irgkodning Omvend sekundskala
mdjliqqor nedrakn ng. 3 kroniunkl oner,
valtenskyddad boetl 7 stenar, sidtskyddad
Fanqer seken runi halsen invlonband.

@:+*(-

Rel. 503-512 0 52.5 nm Ref,503.615 0 59 mm Re|.542.701 MONTE.CARLO

VATTENSKYDDAD T]DTAGARE FOR
KAPPSEGLING St.r 5 mirrlers .enlrum-
skala med fargkodn ng. Omvand sekund-
skala mdjliggdr nedrekning. 3 kronfunk-
tioner,vatienUl boelt i armbandutforande
med virt nylonband, kralrig metallboett.
7 stenar, stdlskyddad.

VATTENSKYDDAD T DTAGARE FOR
KAPPSEGLING. Stor 15 minoters centrum-
skala med lergkodning Omvand sekund-
ska a m6iliggor nedrakn ng.3 kronJ!nk-
tioner, valtenskyddad boelt. T sienar, stdr

Stardard urlavla, i/5 sekundmetare, den
slora visaren reqislrerar 0-60 minuter.
Snabbvaxlarde lim.aknare i lavell6nstrel
visar 0-12 tim Sjalvlysande sillror och
visare 2 kronlunktioner med lidstopp och
sparad AtergA.g i6rvisare och skiva,
vridbar skala. T stenar, stdtskyddad.
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HEUER.LEONIDAS SA
25Ol BieFBienne Switzerland
Telefon: O32 31881
Telegram: Heuers

H tU E

H EU ERS vdrldsomfattande
garanti- och serviceorganisation

HEuERSservicestalioner lokala
eller internationelia - finns alltid
att tillga. Varje HEUER kronograt
eller stoppur er tillverkai med
stdrsta omsorg av eti urval av sar-
skilt val kvalilicerade urmakar-
specialister och ger lullgott resultat
under mAnqa ar.

Omvandlingstabell

Dimensioner:

HEIJER ger 1-arsgaranll fren
inkdpsdagen f6r utforande och
material i sina kronograler och
stoppur mot alla fel och reparerar
eller byter ut defekta delar.

Da kronograter och stoppur er av
komplicerad konslruktion, bdr
service ulf.iras endast av kvallfice-
rad urmakare. I tveksamma fall
bor uret sandas till en auktoriserad
HEUER servicesiation.

Boett 58.5 mm diam.

Boett 52 mm diam. Boett 59 mm diam

Boett 53 mm diam. Boett 65 mm diam.

Marknadsfdring:

Rosengren TimeAB
I'lY POSTADRESS:

Box 17lt2a - 16117 BBOMil,
Tel. 25 48 03, 25 48 00


