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GE VÄ R

Sa k o , Vi ctri x , T ik k a

Bästa jakt- och skyttevän,

M Ä STE R SAKO

Intervj u med Ka ri Kup a rinen
Sa k o

Du håller i Sako Nordics broschyr för 2019. I broschyren hittar du hela vapen- och utrustningssortimentet som
vi representerar. Sako har förbundit sig till perfektion för sina egna produkter och således är alla produkter vi tillverkar
i den absoluta toppen i sin kategori. Vi är övertygade om att du bland dessa produkter hittar det som passar dig som vill
säkerställa att både din prestation och din upplevelse alltid är perfekt.
Vad gäller Sako är årets största nyhet inte en enskild produkt utan ett helt koncept. Vi har lanserat programmet Sako
Custom med vilket du kan skräddarsy en Sako 85 så den passar just dig. Du kan välja bland olika kolvmodeller

M Ä STE R SA K O
K A RI K U PA RI N E N

14

och kolvkvaliteter, lägga till gravyr och justera ett antal andra parametrar för att bygga ett vapen med egenskaper som
passar just dig. För den som vill ha ett helt unikt vapen erbjuder vi också möjligheten att skapa ett helt personifierat gevär
med måttanpassad kolv och personligt utformad gravyr.
Precisionen och den jämna kvaliteten hos våra jakt- och banskyttepatroner är en hederssak för oss, våra patroner
genomgår en kvalitetskontroll som sannolikt är världens mest omfattande sett till produktionsmängden. Vi undersöker
noga de optimala funktionsparametrarna för varje kula och laddning för att göra det lättare för dig att välja patron
beroende på ändamål. I broschyrens patrondel kan du enkelt hitta de olika typer av patroner vi har genom färgkodningen

Sto eger

BE N E LLI 		
Argo E

Under 2019 utvecklas vårt mångsidiga gevärsutbud med nya modeller från alla systerbolag som vi representerar.
Bland annat lanserar Beretta en dedikerad IPSC-modell i halvautomaten 1301 Comp Pro, Benelli kommer med
en hagelbock 828U Sport för de inbitna Sportingskyttarna.

BE RE TTA M ÅTTA N PA SSA DE
K O LVA R

3 8–3 9

växer och anpassas mer och mer för att passa nordiska jägare och sportskyttar. Zamberlan tar mer mark med sina
8x zoom med många specialegenskaper världens mest progressiva optikteknik. Burris har utöver sitt traditionella
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HAGELGEVÄR
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63–64

Intervj u med J a rno Ta up ila
Sa k o

Utöver våra produkter har vi i år ett bredare tjänsteutbud än tidigare. Vi har tagit fram ett webbaserat hjälpmedel där
du enkelt kan sortera fram vilken Sako- eller Tikkastudsare som bästa passar dig och dina önskemål inom respektive

De bästa tillfällena att bekanta sig med alla våra nya produkter personligen är som vanligt Sakos återförsäljardagar samt

65

AMMUNITION		66–72

varumärkes bassortiment. Dessutom etablerar Sako Nordic i år tjänsten Sako Service Center med utvalda vapensmeder.
I Sako Service Center kan du enkelt underhålla och reparera dina vapen lokalt och snabbt.

Beretta , Bene lli

SKRÄDDARSYDDA
LÖSNINGAR

kikarsiktessortiment dessutom tagit fram ett innovativt bågsikte med siktespunkt som ändras enligt skjutavstånd.

35

BERETTA
MÅTTANPASSADE
KOLVAR

Beretta

underbara italiensktillverkade kängor. Inom optiken representerar till exempel Steiners kikarsikten med 7x och

32–34

36–37

As e Utra , Sa k o O p tis up

Vad gäller övriga produkter består vårt sortiment av välkända kvalitetsvarumärken. Berettas kläd- och tillbehörssortiment

14

2019 – ÅRET MED
NYA FAVORITER

Beretta , F ra n c hi, B enelli

vi infört.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
J A RN O TA U P I LA

mäss- och skjutbaneevenemang. Samtidigt som de ger oss en möjlighet att höra era åsikter och kommentarer som
är värdefulla för oss i vår resa mot perfektion.

65
51
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INTERVJU MED
THOMAS LIPPMAN
Stei ner O pti c s

OPTIK

Stei ner, Burri s , O p tilo c k

KLÄDER OCH
TILLBEHÖR

Följ oss också i sociala medier:

Beretta , Za mb er la n

 www.facebook.com/SakoSweden

BERETTA TEAM
SWEDEN

På vår hemsida sakosverige.se kan du bekanta dig närmare med våra produkter.
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Sako OY förbehåller sig rätten att göra ändringar.
www.sakosverige.se
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BYGG ETT CUSTOM-GEVÄR
Bygg en Sako 85 enligt dina krav
Ett gevär är mera än summan av delarna. Designa en Sako 85 enligt dina önskemål
i online-konfiguratorn och våra skickliga vapensmeder i Riihimäki sköter resten.

KONFIGURATORN GÖR DET ENKELT ATT
SÄTTA IHOP DITT EGET VAPEN
Sako Custom-konfiguratorn ger dig tusentals olika kombinationer och du kan skapa ett
individuellt vapen för just dina behov. Välj själv hur ditt vapen byggs upp från ett brett
sortiment med olika kolvmodeller, träslag, gravyrer samt övriga detaljer.
Konfiguratorn beräknar samtidigt ut priset på ditt vapen.

1. KOLVMODELL

2. KOLVKVALITET

3. GRAVYR

4. ÖVRIGA DETALJER

VÄLJ RÄTT SAKO 85
Det lättanvända Sako 85-verktyget hjälper dig att hitta det gevär
som du vill ha: sök på kaliber, vänster- eller högerhänthet eller
kanske kolv- eller pipmaterial och jämför olika gevär samt deras
egenskaper. Bekanta dig med vårt breda sortiment och välj den
Sako 85 studsare, som är rätt för just dig.

CHOOSE.SAKO.FI

custom.sako.fi
4

5

GEVÄR

SAKO

Vi kombinerar den senaste tekniken med
hantverk i världsklass. Kräv perfektion, kolla
in vårt studsarsortiment och hitta det bästa
alternativet av högsta klass för dina behov.

Världsledande kvalitet och banbrytande innovationer. Kolla in de senaste nyheterna från Sako 2019,
och välj sedan ditt gevär med ett perfekt alternativ för prestanda och ergonomi.

Läs mer: www.sakosverige.se

SAKO 85 FINNLIGHT

Den rörlige jägarens favorit, ett antal viktbesparande åtgärder gör att man kan ha ett fullstort vapen utan behöva bära
på extra vikt. Med en oöm syntetkolv med specialdesignade grå greppytor och flutad pipa i stainless steel har man en
jaktkamrat som alltid levererar och tål tuffa tag utan att klaga. Fins även gängad för ljuddämpare.

CIRKAPRIS FRÅN

26 799:-

SAKO 85 FINNLIGHT II

En uppdaterad klassiker. Den nya justerbara RTM glasfiberarmerade-kolven gör vapnet lätt att hantera. Pipa och låda
är belagda med en hållbar Cerakote®-yta som gör vapnet speciellt lämpligt för krävande applikationer. Finns även i
vänsterutförande.

CIRKAPRIS FRÅN
VÄNSTER, CIRKAPRIS FRÅN

32 999:-

35 499:-

SAKO 85 CARBON WOLF
Carbon Wolf är den mest avancerade Sako 85-studsaren vi någonsin tillverkat. Extremt lätt, vridstyv med dubbelt
justerbar kolv för absolut bästa skjutergonomi oavsett optikval eller tid på året. Mellantung flutad pipa med 15x1
gänga direkt som standard.

CIRKAPRIS FRÅN

44 299:-

SAKO 85 BLACK WOLF
Modellen för jägaren som vill ha möjligheten att enkelt justera kolven för olika situationer. Med en enkel knapptryckning
så är du redo. Den breda framstocken med sina dubbla fästpunkter gör att man kan ha både benstöd och rem monterat
samtidigt. Pistolgreppet på Blackwolf är ypperligt ergonomiskt utformat för att ge så avslappnad position som möjligt.

CIRKAPRIS FRÅN

6
6

31 499:7

SAKO PREMIUM BESPOKE

Detta är vårt mest exklusiva vapen. Allt specialtillverkas enligt dina önskemål. Val av kolvträ, måttanpassad kolv, gravyrer
med mera. Bara din fantasi är gränsen för vad vi kan göra. En äkta Bespoke-modell alltså.

CIRKAPRIS FRÅN

SAKO 85 GRIZZLY

Sako 85 Grizzly lyfter Björnfamiljen till en ny nivå. Det eleganta utseendet med högklassig valnötskolv kombinerat
med den flutade helt friflytande 54 cm pipan med familjens klassiska bandrembygelfäste. En riktigt snygg och praktisk
kombination. Som alltid på Sako 85-serien kan du ladda magasinet på plats i vapnet och kan alltså snabbt vara redo för
nya skott. Finns i ett flertal kalibrar i lådstorlek S och M.

209 990:-

CIRKAPRIS FRÅN

29 499:-

SAKO 85 BLACK BEAR
SAKO 85 SAFARI

De justerbara öppna riktmedlen sitter på en ¼ spång och har elfenbensvitt korn i kornfot av bandtyp. Den som föredrar
kikarsikte kan montera det med Sakos Optilockfästen i de frästa spåren på lådan. Sakos safarivapen är riktiga klassiker
för storviltjägarna. Sako 85 Safari finns i .375 H&H Magnum och även i den senaste XL-lådan även i 416 Rigby,
450 Rigby och 500 Jeffery.

Blånerad, flutad, halvtung 51 cm pipa. Pipa med rembygel i band och tåliga justerbara öppna riktmedel. Syntetkolv
med mjuka halksäkra greppytor som går att förlänga med Sako förlängningsbrickor. Magasinet är för 5 skott
(kapaciteten är 1 i loppet och 5 i magasinet) och löstagbart med Sakos patenterade magasinslåsning som gör det
tryggt att gå även i den tätaste terräng.

CIRKAPRIS FRÅN
375 H&H

81 190:-

416/450 RIGBY | 500 JEFFERY

27 299:-

102 000:-

SAKO 85 KODIAK

Väderbeständig rak grå laminatstock och kraftig friflytande rostfri pipa med rejäla justerbara öppna riktmedel inger
ger ett respektingivande intryck. Extra förstärkning med två rekylbultar. Finns I kaliber 338 Win Mag och
375 H&H Magnum.

SAKO 85 CLASSIC DELUXE

Sako 85 Classic Deluxe kombinerar högglanspolerad metall med en erkänt välutformad kolv. Högkvalitativ valnöt med
handutfyllnad och klassisk rak stockning med röd bakkappa. Det främre rembygelfästet av bandtyp ger vapnet en lite
tuffare framtoning.
CIRKAPRIS FRÅN

CIRKAPRIS FRÅN

39 990:-

SAKO 85 BROWN BEAR

Brown Bearmodellen bygger på samma plattform som Kodiak men med brun laminat och blånerad pipa. Tack vare
Sakos fantastiskt fina slutstycksgång kan man med ro bege sig ut på jakt efter det stora viltet. Finns från 2016 även i
kalibrarna .416 Rigby, .450 Rigby och .500 Jeffrey.

CIRKAPRIS FRÅN

8

28 799:-

28 299:-

XL

41 299:-

9

SAKO 85 HUNTER

Att kalla Sako 85 Hunter “standard” är en kraftig underdrift även fast det är instegsmodellen. Du får Sakos legendariska
precision, smidiga slutstycksgång och perfekta balans. En fröjd att skjuta med. Öppna riktmedel är tillval. Finns även
fabriksgängad för ljuddämpare med 51 cm pipa. Finns även i vänsterutförande.

CIRKAPRIS FRÅN
STAINLESS

25 299:-

VÄNSTER

Sako 85 Bavarian är en specialmodell som skiljer sig från de övriga vapnen i modellserien Sako 85 genom sin
traditionella bayerska stock. Kolvens form är ”svinrygg”, och kindstödets form följer gammal europeisk tradition.
Schnabel-framstocken är smäcker och elegant. Klassisk nätskärning på stocken. Vapnet levereras med snälltryck som
standard. Den traditionsmedvetna jägarens drömvapen. Finns även i vänsterutförande.

VÄNSTER

Sakos klassiska helstocksvariant har tagits fram för den seriöse jägaren som uppskattar ett smidigt vapen med vacker
valnöt i en lång linje mot en blånerad pipa. Den speciella infästningen mellan pipa och stock eliminerar risken för att
träet slår sig och påverkar träffbilden. Levereras med öppna riktmedel och snälltrycke som standard.

Med den raka högklassiga oljebonade valnötskolven med rosenträinlägg i pistolgreppsplatta och framstocksände
tar Sako begreppet Classic på allvar. Kombinerat med Sakos precision får man ett vapen som respekteras både för
utseende och vad det levererar. Går även att beställa fabriksgängad för ljuddämpare med 51 cm pipa.

10

28 999:-

32 999:-

SAKO 85 VARMINT

Sako 85 Varmint är byggd för långhållsskytte och levererar mycket koncentrerade träffbilder. Den tunga friflytande
pipan minimerar vibration och rekyl och gör det enklare att ligga kvar i målet. Med sin breda bas på framstocken
kombinerat med det lite tvärare pistolgreppet är vapnet optimerat för skjutbänken. Finns även fabriksgängad för
ljuddämpare med 51 cm pipa.

CIRKAPRIS FRÅN

22 499:-

SAKO 85 VARMINT LAMINATED STAINLESS

Vapnets metalldelar är tillverkade i stainless steel. Det, tillsammans med den oömma laminatkolven gör den mindre
känslig för olika väderleksförhållanden, ett perfekt val för den som vill ha ett vackert vapen utan att kompromissa på
precisionen. Finns även fabriksgängad för ljuddämpare med 51 cm pipa.

CIRKAPRIS FRÅN

30 499:-

SAKO 85 CLASSIC

CIRKAPRIS FRÅN

CIRKAPRIS FRÅN

25 999:27 299:-

SAKO 85 BAVARIAN CARBINE

CIRKAPRIS FRÅN

Sako 85 Deluxe kombinerar ett attraktivt yttre med Sakos välkända precision och pålitlighet. Stocken är i högkvalitativ
valnöt med rosenträ inlägg och traditionell närskärning för bästa grepp. Högglanspolerad pipa, låda och magasinsbotten på det fasta magasinet ger vapnet ett distinkt och extra elegant utseende.

24 299:24 999:-

SAKO 85 BAVARIAN

CIRKAPRIS FRÅN

SAKO 85 DELUXE

24 499:-

SAKO 85 LONG RANGE
En jaktinspirerad Sako 85 anpassad för skytte på längre håll. Long range-modellen har svart laminatkolv, blånerad
kallhamrad match grade pipa som är gängad och försedd med mynningsbroms monterad direkt från fabrik.
Framstocken är utrustad med dubbla rembygelfästen för att till exempel kunna ha benstöd och rem samtidigt.

CIRKAPRIS FRÅN

37 999:-
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3,2 - 3,5

85 BAVARIAN

2,9 - 3,5

85 BAVARIAN CARBINE

3,1 - 3,2

85 DELUXE

25 999:-

SAKO 85 LAMINATED STAINLESS

Grå laminatkolv med skurna greppytor och metalldelar i rosttrögt stål gör att denna studsare tål den mest oömma
behandling utan att klaga.

CIRKAPRIS FRÅN

26 299:-

SAKO 85 SYNTHETIC BLACK

Den mycket uppskattade helsvarta syntetkolven med svarta gummerade greppytor passar perfekt ihop
med den smäckra flutade svarta pipan. Svart varbygel och svart magasinsbotten kompletterar paketet.

85 CLASSIC DELUXE
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85 BLACK WOLF
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85 CARBON WOLF
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85 FINNLIGHT II
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85 BROWN BEAR

85 LONG RANGE
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A7 SYNTHETIC STAINLESS
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•

85 HUNTER STAINLESS

A7 SYNTHETIC

25 999:-

•

•

85 SAFARI

A7 ROUGHTECH RANGE

CIRKAPRIS FRÅN

•

450 RIGBY 14”.... 6

85 CLASSIC

500 JEFFERY 20”.... 6

2,8 - 3,5

416 RIGBY 14”.... 6

85 HUNTER

338 LAPUA MAG 10”.... 4

•

338 WIN MAG 10”.....6

•

•

375 H&H MAG 12”.....6

•

2,8

300 WIN MAG 11”.... 4

•

FINNFIRE II

9.3X66 SAKO 14”.... 6

•

7MM REM MAG 9.5”.....4

•

8X57IS 9.5”.... 4

•

9.3X62 14”.... 6

•

4,5

7X64 10”.... 4

3,5

QUAD RANGE

30-06 11”.... 4

QUAD VARMINT

270 WIN 10”.... 4

Ett av de mest bekymmersfria vapen du kan äga. Syntetkolv i soft-touch material med gummerade greppytor ger
ett behagligt och myckert greppsäkert handhavande, oavsett väder. Lägg på en pipa i stainless steel och du har
ett vapen som kräver ett minimum av vapenvård och du kan fokusera på jakten istället. Går även att beställa med
ljuddämpargängning.

6.5X55 SE 8”..... 4

•

25-06 REM 10”.... 6

•

•

300 WIN SHORT MAG 11”.....4

•

•

308 WIN 11”.....4

•

•

270 WIN SHORT MAG 10”.... 4

•

3,2

260 REM 8” .....4

2,6

QUAD HEAVY BARREL

7MM-08 REM 9.5”.... 4

QUAD SYNTHETIC

243 WIN 10”.... 6

•

6.5 CREEDMOOR 8” .....4

•

22-250 REM 14”.... 6

•

223 REM 8”......6

•

223 REM 12”.... 6

2,8

222 REM 14”.....6

QUAD HUNTER PRO

40 499:-

204 RUGER 12”.... 6

VIKT,
KG

38 999:-

SAKO 85 SYNTHETIC STAINLESS

CIRKAPRIS FRÅN

KALIBER / RÄFFELSTIGNING / ANTAL RÄFFLOR

17 HMR 9”.... 6

VÄNSTER

MODELL

17 MACH 2 9”.... 6

CIRKAPRIS FRÅN

SAKO – 2019
22 LR 16.5”...6

Sako 85 Carbonlight är studsaren för den som inte nöjer sig med det som alla andra har. Det är en av världens lättaste
serieproducerade studsare. Solid kolfiberkolv gör den att den 2,4 kg lätta bössan är extremt vridstyv och borgar för
den välkända Sako precisionen. Soft-touch beläggning och handutfyllnad vid pistolgreppet gör den mycket trevlig och
säker att hantera. Finns även i vänsterutförande.

22 WMR 16”.....6

SAKO 85 CARBONLIGHT
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•
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•

•

•

•

•

•

•
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SAKO A7

SAKO A7 ROUGHTECH PRO

Flutad semi-heavypipa, 62 cm lång med 15x1 gänga. Klassisk rak kolv i två färgställningar: svart botten med grått
”spindelnät” eller sandfärgad med svart ”spindelnät”. Den svarta modellen har rostfri pipa och den sandfärgade en
blånerad pipa.

CIRKAPRIS FRÅN

Mäster Sako

K

Färgalternativ: svart botten med grått ”spindelnät” eller
sandfärgad med svart ”spindelnät”.

SAKO A7 ROUGHTECH RANGE
Kari Kuparinen, eller Kuparinelli, som italienarna
kallar honom, kan Sakos vapen utan och innan.
Många idéer som mognat fram i stillheten i jaktkojans tystnad har senare blivit succéprodukter.

1975 öppnade Kari Kuparinen för första gången dörren till
Sakos fabrik för en studieplats vid Sakos mekaniska verkstadsskola. När han återvände till fabriken efter värnplikten
väntade en överraskning på gårdsplanen vid Sakos fabrik.
”Innan jag ryckte in i armén sa jag att Sako borde ha en egen
prototypverkstad, och när jag kom tillbaka var fabrikens gårdsplan var fylld av containrar med varor som jag skulle bygga en
prototypverkstad av,” minns Kuparinen. ”Och här står vi nu.”
Kuparinen bor i Södra Tavastland, i Loppi. På samma plats
dit hans föräldrar evakuerades under andra världskriget. Efter
kriget fanns det massor av vilt i skogarna och Kari lärde sig
jaktens hemligheter redan som ung; harar, orrar och änder.
På 1980-talet ökade också älgstammen i Loppi, men en art har
idag absolut störst population, vitsvanshjorten.
”Här har vi hornen”, säger Kuparinen och visar upp en rad
vackra horn, det ena större än det andra vilka pryder kanten
av stugans loft. Den allra ståtligaste troféen är bogmonterad
och sitter på den andra väggen. Elva taggar. Basen på hornet är
tjockt som en handled.
Loppi är verkligen ett hjortparadis och Kari har tillbringat
hundratals timmar i vakkojor och i kojorna har många idéer
till vapen fötts när han suttit där, ensam, tyst, och försjunken i
tankar. Ett resultat av de tysta ögonblicken var då han tillsammans med Sakos produktutvecklingsteam tog fram Tikka T3.
Ett vapen som snart tillverkats i hisnande en miljon exemplar.
Andra ikoniska gevärsmodeller, där Kuparinen bidragit starkt
är bland annat Sako 75 och prickskyttegeväret Sako TRG. Kuparinens meritförteckning i vapenbranschen får de flesta andra
att blekna. Han är en ikon som jobbat över 40 år på Sako, en
vandrande kunskapsbank och fortfarande en idéspruta.
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STAINLESS, CIRKAPRIS FRÅN

20 999:22 999:-

KARI KUPARINEN
• f. 25.4.1958
• Produktutvecklingsdirektör
• Gift, ett barn
• Bor i Loppi
• Till Sakos mekaniska verkstadsskola i augusti 1975
• Jagar och kör motorcykel
• Ivrig tävlingsskytt, började i och med den egna hobbyn även med
service för Sakos vapen under skyttetävlingar för ca 40 år sedan
• Var med och grundade bl.a. en skjutbana i Loppi och var
Skjutbaneföreningens ordförande över 20 år
• Förlänades förra året medaljen Finlands Vita Ros klass I med
guldkors

”Ett mål är att överföra
så mycket erfarenhet
som möjligt till den
yngre generationen.”
Samtidigt som han överför sin kompetens till den yngre generationen produktutvecklare så överförs också något ännu viktigare; Sako-andan. ”Sako-andan, vår historia här i Riihimäki,
är att arbeta enat och dedikerat och är starkare än stålet i våra
vapen. Sako-andan är stoltheten över våra egna produkter.”

KARI KUPARINENS FAVORITER:
1. Sako 75: ”Modellen som räddade Sakos egen
produktion och bevarade jobben. Kolvens design var
väldigt lyckad”.

Flutad 66 cm varmintapipa med 18x1 gänga. Kolvformen är anpassad för framförallt sittande och liggande skytte. Ett lite
brantare pistolgrepp och bredare framstock med dubbla rembygelfästen. Finns i två färgställningar: mossgrön med svart
spindelnätsmönster samt svart botten med svart mönster. Snälltryck är standard.

CIRKAPRIS FRÅN

20 499:-

Färgalternativ: mossgrön med svart spindelnätsmönster samt
svart botten med svart mönster.

SAKO A7 SYNTHETIC

Svart pipa i kombination med den svarta kolven ger denna modell ett diskret men karakteristiskt yttre. Picatinnyklackarna
är även svartfärgade. Finns även fabriksgängad för ljuddämpare.

CIRKAPRIS FRÅN 16

499:-

SAKO A7 SYNTHETIC STAINLESS

Ett mycket tåligt vapen för dagarna då vädrets makter inte är med oss. Sako A7 har pipa, låda och slutstycke i rostfritt
stål, den svarta syntetkolven är belagd med ett soft-touch material som gör den behaglig att hantera. Finns även
fabriksgängad för ljuddämpare.

2. ”Togs fram för marknaden i Amerika. En miljon
tillverkade vapen säger allt om produkten.”
3. TRG prickskyttegevär: ”Min hobby är tävlingsskytte.
Det här har varit mitt favoritvapen”.

CIRKAPRIS FRÅN

18 299:15

SAKO QUAD

SAKO QUAD VARMINT

Med sin breda framstock och kraftiga pipa är Varmintmodellen är perfekt anpassad för att skjuta täta träffbilder.

HÖGKVALITATIV KANTANTÄNDNING
Sako Quad har kantantändning men byggs efter samma standard som Sakos vapen med
centralantändning. Det har samma höga standard och ergonomiska kvaliteter som ett
gevär med större kaliber. När du väljer Sako får du ett högkvalitativt vapen – oavsett
kaliber.

CIRKAPRIS FRÅN

15 499:-

PIPBYTE
Att byta pipa/magasin på Sako Quad tar bara någon minut. Med ett enkelt handgrepp
kan du skifta mellan fyra olika kalibrar. SAKOs patenterade mekanism för byte av pipa/
magasin revolutionerar småviltsstudsarens användningsmöjligheter, oberoende av om du
skjuter på bana eller jagar, på nära eller långt avstånd. Alla pipor har egna serienummer.
Öppna riktmedel finns som tillval.

SAKO QUAD RANGE

På samma sätt som Tikka T3 Sporter har sin givna plats på såväl bana som i skogen kommer Sako Quad Range att
leverera bra resultat oavsett vad du använder den till. Möjligheten att variera från ett utmärkt tävlingsvapen till en
extremt välskjutande småviltstudsare i snabbare kalibrar gör den mångsidig. Levereras med 10-skotts magasin.

FÄRGKODNING
Både pipor och magasin är färgkodade för att identifiera era respektive kaliber.

KALIBER
Varje Sako Quad kaliber har unika egenskaper och är specialtillverkad för ett visst
ändamål. Kaliber från vänster till höger: 17 Mach 2 – en version av den populära 22 LR,
22LR – universalkalibern för målskjutning och jakt efter vilt från kortare distanser, 17 HMR
– en expanderande höghastighetskula med utmärkta ballistiska egenskaper upp till 150
meter, 22 WMR – den grövsta Sako Quad kalibern och en utmärkt expanderande kula.

CIRKAPRIS FRÅN

19 999:-

SAKO QUAD HUNTER PRO

En småviltstudsare i fullstorlek. Samma kolvtyp som sitter på Sako 85 gör denna Quadmodell till det självklara valet för
den som söker känslan så lik klass 1 studsarna som möjligt.

SAKO QUAD SYNTHETIC

Den raka polypropylenkolven med glasfiberförstärkning har pistolgrepp som är försett med handutfyllnad på bägge
sidor och med en bakkappa som möjliggör justering av kolvens längd med hjälp av mellanlägg. Pipan är gängad för
ljuddämpare. Öppna riktmedel är tillval.
CIRKAPRIS FRÅN

CIRKAPRIS FRÅN

15 499:-

11 799:-

SAKO QUAD HEAVY BARREL

Sako Quad Heavy Barrel klarar snabbt skytte utan att överhettas. Den svarta syntetkolven med Monte Carlo kindstöd
ger en bekväm position vid bänkskytte. Kolvlängden kan justeras med mellanläggsbrickor som fästs under bakkappan.

CIRKAPRIS FRÅN
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12 299:-
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SAKO TRG

SAKO TRG M10

TRG M10 är ett av värdens mest avancerade precisionsvapen. Alla justeringar och inställningar på vapnet görs med
de inbyggda verktygen. Det innovativa pipbytessystemet är genomtänkt in i minsta detalj och delarna för de olika
kalibrarna har taktil identifiering för högsta säkerhet.

Prestige finns i några utvalda kalibrar med ett antal olika
gravyrer att välja emellan. Detta är valet för dig som vill
personifiera din Sako 85, finns i både blånerat och rostfritt
grundutförande att utveckla ifrån.

Färgalternativ: grön, coyote brown och black.

CIRKAPRIS FRÅN

126 000:-

SAKO TRG 42
SAKO TRG 22/42 A1

Det mest extrema och bästa standardvapen man kan köpa. Modellen kan utrustas med en mängd tillbehör för att lösa det
mest skiftande uppgifter.

NYHET

Träffa ditt mål utan kompromisser. Sako TRG 22 och 42 A1 kommer att lyfta ditt skytte till en
helt ny nivå med funktionerna inspirerade av flaggskeppsmodellen TRG M10.

SVART

TRG 22 CIRKAPRIS FRÅN

Färgalternativ: svart / svart och sand “coyote brown”.

TRG 42 CIRKAPRIS FRÅN

Grön och Deser tan-varianterna
har fosfaterade metalldelar.

78 999:87 999:-

GRÖN
DESERT TAN

43 499:52 999:47 490:-

SAKO TRG 22

TRG 22 tillverkas i kaliber 308 Win och är ett välbeprövat prickskyttevapen som används av många myndigheter
världen över och har även en diger medaljskörd på långhållstävlingar. Ett alldeles utmärkt
val för den som vill sätta säkra skott på långa avstånd.
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HELT JUSTERBAR KOLV

DUBBLA UTSTÖTARE

MODULÄR M-LOK FRAMSTOCK

Alla kolvjusteringar kan göras utan
verktyg och kan också låsas på plats
vid behov.

TRG 42 är utrustad med en dubbel
utstötare för att säkerställa säkra
hylsutkast vid intensivt skytte.

M-LOK-standarden gör det enkelt
och säkert att hitta ett brett utbud av
tillbehör.

SVART

Grön och Deser tan-varianterna
har fosfaterade metalldelar.

GRÖN
DESERT TAN

37 999:45 999:40 790:-

19

VICTRIX

VICTRIX VICTORIA TARGET

Victrix Armaments har mer än 45 års samlad erfarenhet av att producera precisionsgevär. Varje del av geväret
representerar Victrixs eget designarbete, vilket garanterar extremt hög kvalitet. Varje enskilt vapen är specialtillverkat
efter skyttens önskemål.

Precisionsgevären som designats av Victrix har utvecklats i samarbete med europeiska mästare. Victoria Targetsystemet är mycket väl inpassat i kolven. Kolven av laminerat trä finns i färger som ger en spektakulär boost till geväret.

VICTRIX MINERVA PUGIO

CIRKAPRIS FRÅN

Minerva Pugio finns i två olika längder utifrån din valda kaliber. Helt modulärt, FMRC-kolven kan enkelt anpassas för
skyttens behov och det finns ett brett utbud av tillbehör.

68 490:-

VICTRIX VICTORIA SPORT SERIES

Victoria Sport Series-geväret är en mycket kompetent enskottsstudare. Vapnet är förberett för benstöd. Bakkappa och
kolvkam är extremt justerbara för att passa alla storlekar av skyttar. Finns även i vänsterutförande.

CIRKAPRIS FRÅN

CIRKAPRIS FRÅN

72 490:-

88 990:-

VICTRIX VICTORIA CARBON PERFORMANCE
Designad för skytte från skjutsäck eller benstöd. Robust stock, startskena och kolfiberkolv gör Victoria Carbon
Performance-geväret till ett unikt lätt och hållbart val för sportskytte.

VICTRIX MINERVA GLADIUS TGT

Gladius TGT är ett mångsidigt precisionsverktyg, med bipod, mynningsbroms och vikbar kolv som standard.
Hardcase ingår.
CIRKAPRIS FRÅN

CIRKAPRIS FRÅN
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85 990:-

83 990:-
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TIKKA

TIKKA T3x

Den nya Tikka T1x är den första småviltstudsaren från Tikka. En hybridmodell
som är utformad för att fungera lika bra i skogen som på skjutbanan.

TIKKA T3x HUNTER

Är för jägaren som vill ha en klassiskt paketerad jaktstudsare där inget sparats på gällande precisionen. Med ett
omfattande kaliberurval så finns det en modell för alla behov och önskemål. Finns även gängad för ljuddämpare.

TIKKA T1x MULTI TASK RIMFIRE

Vår banbrytande Tikka T1x småviltstudsare är utrustad med en unik kallhamrad cross-over pipa som ger precisions- och
balansfördelarna med en tyngre pipa utan att väsentligt öka vapnets totala vikt. Det är Tikka-kvaliteten rakt igenom på
denna nya modell och du kan med tillförsikt ge dig ut på skjutbanan eller i skogen.
CIRKAPRIS FRÅN

14 999:-

TIKKA T3x HUNTER STAINLESS

CIRKAPRIS FRÅN

7 499:-

Har samma styrkor som Hunter-modellen, med pipa i stainless steel blir den mer tåligare och lättare att sköta om.
Finns även gängad för ljuddämpare.

CIRKAPRIS FRÅN

MAGASIN

PISTOLGREPP

SLUTSTYCKE OCH AVTRYCKARE

Tikka T1x magasinet har en kapacitet
på 10 patroner för båda T1x
kalibrarna (22LR och 17 HMR).

Kolvtillbehören från T3x passar även
T1x vilket gör att du kan anpassa
vapnet efter dina önskemål. Både i
färg och funktion.

Slutstycket är tillverkat i rostfritt
stål och har den välkända mjuka
slutstycksgången. Avtryckarenheten
är samma som sitter i T3x, alltså en
av världens bästa standardstycken.

TIKKA T3x HUNTER FLUTED BARREL

Den här modellen av Tikka T3x Hunter har en flutad pipa. Spåren på pipan effektiviserar och påskyndar avkylning och ger
vapnet en känsligare balans.

FRAMSTOCK OCH PISTOLGREPP

CIRKAPRIS FRÅN

T1x är kompatibel med T3x-tillbehören. Pistolgreppen
finns i två vinklar och ett antal färger, den bredare
framstocken sätts lätt dit utan ingrepp i kolven.

17 299:-

14 590:-

TIKKA T3x HUNTER STAINLESS FLUTED BARREL

Med den rostfria pipan får vapnet ytterligare en dimension. Kontrast av klassisk valnöt mot det moderna rostfria höjer
vapnet ett snäpp. Precisionen är precis lika vass som alltid då det gäller Tikka.

CIRKAPRIS FRÅN
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399:-

CIRKAPRIS FRÅN

599:-

CIRKAPRIS FRÅN

17 999:-
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TIKKA T3x VARMINT

Varmint modellen är med sin breda framstock och tunga blånerade pipa en precisionsmaskin. Extra kindstödspåbyggnad
för en förbättrad skjutergonomi i bänk.

CIRKAPRIS FRÅN

TIKKA T3x LITE STAINLESS

Med samma stock som Lite-modellen i kombination med pipan i stainless steel får man ett mer iögonfallande utseende.
Finns även fabriksgängad för ljuddämpare.

CIRKAPRIS FRÅN

15 299:-

TIKKA T3x LITE ADJUSTABLE

TIKKA T3x VARMINT STAINLESS

Pipan och lådan är tillverkade av ett värmebehandlat stainless steel som är blästrat för att mininmera reflexion. Varmintmodellerna levereras med 5 eller 6 skottsmagasin beroende på kaliber och går även att få gängade för ljud/flamdämpare.

CIRKAPRIS FRÅN

En välskjutande studsare med maximal flexibilitet. Vapnet är enkelt justerbart både i längd och höjd och passar
utmärkt för den som vill använda samma vapen oavsett jaktform eller årstid. I och med att man enkelt kan justera både
kolvkam och längden på vapnet är det lätt att få ett vapen som passar vid jakt med olika typer av optik. Oavsett om
det är jakt med vakkikare med stor lins på vintern eller drevsikte en varm sommardag så fungerar T3x Lite Adjustable
lika bra. Kolvkamen ställs in med ett system utvecklat från T3x Super Varmint. Längden justeras med de dubbla 4 mm
mellanläggsbrickorna. Vapnet finns i de flesta svenska jaktkalibrar och med pipa gängad för ljuddämpare.
Finns även i vänsterutförande.

17 499:CIRKAPRIS FRÅN

TIKKA T3x SUPER VARMINT

Tikka T3x Supervarmint har alla Varmint-features plus justerbar kolvkam för att få optimal skjutposition med stora
kikarsikten monterat på vapnet. Modellen erbjuder också originalmonterad picatinny skena direkt från fabrik.

CIRKAPRIS FRÅN

T3x Battue är designad framförallt för snabba skott på korta håll. Perfekt balanserad glasfiberförstärkt polymerstock för
låg vikt med TruGlo® fiberoptiska sikten gör detta vapen till många hundförares favoritvapen. Väljer du att montera ett
kikarsikte på den så levererar den som alla andra Tikka T3x en fantastisk precision även på längre håll. Finns även med
valnötsstock.

18 799:-

TIKKA T3x LITE

Har med sin svarta raka glasfiberförstärkta polymerstock och blånerade pipa ett diskret yttre. Det som sticker
ut är som vanligt Tikkas fantastiska precision. Ett något lättare vapen lämpat för den rörliga jakten. Finns även
fabriksgängad för ljuddämpare.

CIRKAPRIS FRÅN

14 299:-

TIKKA T3x BATTUE LITE

CIRKAPRIS FRÅN
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15 499:-

13 299:-

13 999:-

TIKKA T3x COMPACT
Tikka T3x Compact är ett vapen man kan växa med. Kolven är kortad till 318 mm men kan enkelt förlängas med det
medföljande 30 mm mellanlägget. Självklart en lika välskjutande studsare som alla andra Tikka-modeller.

CIRKAPRIS FRÅN

13 299:-

25

TIKKA T3x COMPACT TACTICAL RIFLE

TIKKA T3x LAMINATED STAINLESS
En grå laminatstock kombinerat med pipa i stainless steel gör denna modell extremt tålig men ändå modernt elegant.
Precisionen vet du att den finns där.

CIRKAPRIS FRÅN

Tikka T3x Compact Tactical Gevär var den första Tikkan med 10 skottsmagasin i stål. Standard med 51 cm gängad pipa,
teflonbelagt slutstycke och picatinnyskena. Finns med fast eller justerbar kolv samt rostfritt utförande både i högeroch vänstermodell.

17 999:CIRKAPRIS FRÅN

15 299:-

TIKKA T3x CAMO

Realtree Hardwoods® HD™ camouflagemönster och pipa I reflexfritt stainless steel gör denna modelll perfekt för
jägare som vill komma nära viltet utan att riskera upptäckt.

TIKKA T3x TAC

TAC är precision. Extremt välbearbetad kallhamrad pipa i match grade Cr-Mo stål. Lådan och pipan är manganfosfaterade
för exeptionell tålighet. Tefloncoatat slutstycke minimerar reflektioner och ger en fantastiskt smidig repetition. Tyst,
slitstarkt enradigt 5 skottsmagasin är standard. Kolvkamen är justerbar i 5 mm intervaller upp till 25 mm i höjd.

CIRKAPRIS FRÅN

17 299:-

TIKKA T3x ARCTIC

CIRKAPRIS FRÅN

Den helfinsktillverkade versionen av vapnet Canadian Rangers. Baserad på Compact Tactical Rifle men med öppna
riktmedel justerbara för skytte på upp till 600 meter. Rejäl laminatkolv och picatinnyskena på toppen för att kunna
komplettera med kikarsikte om så önskas.

24 299:-

TIKKA T3x TAC A1

CIRKAPRIS FRÅN

30 799:-

Här kan man verkligen utnyttja Tikkas out of the box precision. Ställbart tvåstegs trycke, justerbar modulär kolv och ett
välkänt 10-skottsmagasin. Mest för pengarna är ett snudd på uttjatat uttryck men här kan man använda det utan att
tveka.

TIKKA T3x SPORTER
Tikka T3x Sporter är utvecklad för att fungera lika bra i skogen som på tävlingsbanan. Den bygger på den mycket
välbeprövade och framgångsrika Tikka T3x konstruktionen med sin multijusterbara kolvkam och bakkappa är det lätt att
hitta en perfekt skjutställning. Levereras med 2 stycken 5-6 skotts magasin och två extra kolvförlängningsbrickor.

CIRKAPRIS FRÅN
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CIRKAPRIS FRÅN

26 999:-

25 299:-
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TIKKA VÄNSTERVAPEN
TIKKA T3x HUNTER

TIKKA T3x LITE ADJUSTABLE

CIRKAPRIS FRÅN

16 299:-

TIKKA T3x SPORTER

15 299:-

CIRKAPRIS FRÅN

16 499:-

CIRKAPRIS FRÅN

18 799:-

CIRKAPRIS FRÅN

28 999:-

TIKKA T3x COMPACT TACTICAL RIFLE

CIRKAPRIS FRÅN

27 299:-

TIKKA T3x VARMINT

TIKKA T3x COMPACT TACTICAL RIFLE STAINLESS

CIRKAPRIS FRÅN

16 299:-

TIKKA T3x TAC A1

TIKKA T3x VARMINT STAINLESS

CIRKAPRIS FRÅN
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18 799:-
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TIKKA – 2019
MODELL

270 Win Short Mag 10”.....4

300 Win Short Mag 11”.....4

25-06 Rem 10”.....6

6.5x55 SE 8”.....4

270 Win 10”.....4

•

•

•

•

•

•

•

HUNTER STAINLESS

3 - 3,1
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•

•

HUNTER FL

3,1 - 3,2

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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HUNTER FL STAINLESS
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3,1 - 3,2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FOREST

3 - 3,2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LAMINATED STAINLESS

3 - 3,2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2,7 - 2,9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

LITE

•

LITE ADJUST

2,7 - 2,9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LITE STAINLESS

2,7 - 2,9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SUPER LITE

2,6 - 2,9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CAMO STAINLESS

2,7 - 2,9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

COMPACT

2,7

BATTUE

3,1

•

•

•

•

•

•

•

BATTUE LITE

2,8

•

•

•

•

•

•

•

SPORTER

VÄLJ EN TIKKA SOM
PASSAR JUST DIG

338 Win Mag 10”......6

308 Win 11”.....4

•

300 Win Mag 11”......4

7mm-08 Rem 9.5”....4

•

7mm Rem Mag 9.5”....4

260 Rem 8”.....4

•

9.3x62 14”.....6

243 Win 10”.....6

•

8x57IS 9.5”....4

22-250 Rem 14”.....6

•

30-06 11”.....4

223 Rem 12”.....6

•

7x64 10”.....4

223 Rem 8”.....6

•

6.5 Creedmoor 8”.....4

222 Rem 14”.....6

3 - 3,1

17 HMR 9"...6

HUNTER

VIKT,
KG

22 LR 16,5"...6

204 Ruger 12”.....6

KALIBER / RÄFFELSTIGNING / ANTAL RÄFFLOR

4,1 - 4,4

•

•

•

•

•

•

•

VARMINT

3,4 - 3,6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VARMINT STAINLESS

3,4 - 3,6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SUPER VARMINT
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CTR

3,4

•

•

TAC

3,6 - 3,7

•

•

TAC A1

4,7 - 5,1

•

•

ARCTIC

4

T1X MTR

2,4 - 2,6

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Att hitta ett gevär som passar är inte alltid enkelt. Därför har vi skapat
ett behändigt Tikka-verktyg som hjälper dig att välja ett gevär som
passar just dig: bestäm kaliber, siktestyp och övriga detaljer och
jämför egenskaperna. Bekanta dig med vårt sortiment av olika Tikka
varianter och hitta en studsare som passar just dig.

CHOOSE.TIKKA.FI
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LUFTGEVÄR

STOEGER NYHETER

Det är bra att börja sin skyttebana med luftgevär
innan man kliver upp till större tävlings- eller
jaktvapen. Stoeger luftgevär erbjuder dig
globalt välrenommerade produkter med hög
tillförlitlighet.

Stoeger Airguns är Berettagruppens luftvapenmärke och tillverkas med samma höga krav
på kvalitet som övriga Beretta produkter.

STOEGER RX20 SUPPRESSOR 3

NYHET

RX20 Dynamic är ett bra val såväl för den aktiva entusiasten och den som bara vill plinka lite vid sommarstugan till
midsommar. Levereras med 3-9x40 kikarsikte monterat. Kaliber 4,5 mm.

Läs mer: www.sakosverige.se

CIRKAPRIS

STOEGER RX20 DYNAMIC

4 499:-

NYHET

Stoeger RX20 Suppresor 3 är ett väldigt tyst luftgevär med helt nyutformad kolv med utbytbara greppytor.
Den banbrytande designen design gör det väldigt bekvämt att skjuta med. Levereras med 3-9x40 kikarsikte monterat
Kaliber 4,5 mm.

CIRKAPRIS

STOEGER RX5

3 999:-

NYHET

Juniorversionen i den nya RX-serien, med sina 2,4 kilo är den ett perfekt förstaval för den yngre generationen. Passar
både höger och vänsterskyttar. Levereras med 4x32 kikarsikte monterat Automatsäkring. Kaliber 4,5 mm.

CIRKAPRIS

32

2 999:-
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BENELLI STUDSARE

STOEGER -TILLBEHÖR

BENELLI ARGO E BATTUE

Argo E Battue är extremt kompakt och lätthanterlig. Alla metalldelar är mattbehandlade för att minska reflexion och
höja tåligheten, även slutstycket är svart för att minimera blänkande detaljer som kan skrämma viltet.
Comfortech kolv i Realtree AP Blaze Camo och soft touch behandling.
Extra uttag för snabbfästen finns på båda sidor av vapnet, för att ge förenklad och förbättrad bärergonomi. 47 cm
pipa och 350 mm LOP ger en totallängd på 1020 mm. Levereras med ett tvåskotts och ett femskottsmagasin samt
snabbfästen till vapenrem.
Belyst kompakt kikarsikte 4x32.
Variabel röd/grön belyst punkt.
CIRKAPRIS

1 049:-

Rödpunktsikte med
integrerat fäste.
CIRKAPRIS

1 049:-

CIRKAPRIS FRÅN

21 990:-

BENELLI ARGO E

E står för Endurance – Uthållighet/prövning. Något som verkligen är talande för nya Argo E. Med ett helt
omdesignat gasomladdningssystem med ny pistong och nya mer korrosionsbeständiga material har den genomgått
extremt hård testning enligt NATO standard. Argo E fick som enda vapen högsta betyg i alla tester: Pålitlighet,
uthållighet och precision.

Vapenfodral med dubbla dragkedjor, passar alla Stoeger luftgevär även med
monterat kikarsikte.
CIRKAPRIS

319:-

Argo E finns i grönt och svart med Comforttouch beläggning och AirTouch mönster i greppytorna för absolut säkert
grepp oavsett väder. Fiberoptiska riktmedel monterade på kolfiberspång ger snabb och exakt målbild. Levereras
med mellanhögt kindstöd. Koffert med skränkningsbrickor och rembyglar medföljer. Finns i kaliber 30-06 och 9,3x62.
Tillbehör: picatinnyskena, extra stora magasin, bakkappor och kindstöd ger alla möjligheten att skräddarsy ett vapen
så det passar optimalt. Vikt cirka 3,2 kg.

10-ringad måltavla, 100 pack.
CIRKAPRIS

109:-

KULFÅNG CIRKAPRIS 179:-

Snurrmål med tre olika målstorlekar.
CIRKAPRIS

189:-

GRÖN, CIRKAPRIS FRÅN
SVART, CIRKAPRIS FRÅN

22 299:21 499:-

Stoegers egna skott tillverkas i Tyskland och ger extremt hög kvalitet till rätt pris. Finns i kaliber 4,5 i två varianter, plattnos
eller spetskula, samt rundnos i kaliber 5,5.
CIRKAPRIS
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79:-
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BERETTA SPORTING VEST WOMAN
En vidareutveckling av ikonen Beretta Gold västen. Tillverkad
I bomull med meshpartier för bättre ventilation på rätt ställen.
Eco-läder detaljer både på anläggningssidan och även på
andra axeln för att kunna böra vapnet säkrare. Stora dubbla
bälgfickor på båda sidor. Man vill inte att dagen på skjutbanan
ska ta slut... och den här västen gör dagen så mycket bättre.
Se sidan 88.

2019 – året med nya
favoriter
I vår omfattande kollektion finns det mesta
för både jägare och sportskyttar

STEINER LRF 1700
Den mest kompakta och precisa handkikaren med
laseravståndsmätare, porroprismakonstruktionen gör
att den är optimal att hantera med enhandsfattning.
Se sidan 79.

SAKO GAMEHEAD PRO
Gamehead Pro laddad med Sierra’s GameChanger
kula ger snabbexpansion anpassad för medelstort
vilt. Polymerspetsen och den aerodynamiska formen
ger ett extremt bra ballistiskt värde. Designad för att
klara av höga utgångshastigheter och den optimerade
manteltjockleken ger bra expansion även på längre håll.
Se sidan 67.
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1. BERETTA 691 FIELD VITTORIA

3. FRANCHI INSTINCT CATALYST

Vittoria är Berettas kompakta modell med en kolv
som är kortad till 340 mm och ett mindre pistolgrepp.
Baserad på Beretta 690 är detta valet för den som vill
ha full prestanda i ett lite mindre format. Finns i fyra
olika utföranden. Se sidan 41.

Denna modell är med sin kortare kolv, framtagen med
tanke på den mindre jägaren upp till cirka 175 cm. En
flamhärdad låda ger vapnet en lite extra elegant touch.
Kaliber 12, stålhagelgodkänd. Vikt cirka 3,25 kg.
Se sidan 51.

2. STOEGER RX20 SUPPRESSOR 3

4. FRANCHI HORIZON

Stoeger RX20 Suppresor 3 är ett väldigt tyst luftgevär
med helt nyutformad kolv med utbytbara greppytor.
Den banbrytande designen design gör det väldigt
bekvämt att skjuta med. Kaliber 4,5 mm. Se sidan 33.

Franchis första repeterstudsare är ett lätt vapen i
modern form. Horizon väger under tre kilo. Kiolven har
utformats för att fungera optimalt oavsett
skjutställning. Magasinet tar tre patroner.
Finns i kaliber .308 WIN piplängd 51 cm med 14x1 för
ljuddämpare. Se sidan 50.

ZAMBERLAN NEW TRAIL
LITE GTX WOMEN
En mycket bekväm känga perfekt för jakt varierad
terräng, skärning och stoppning ger riktigt skön
komfort. Nubuk med Hydrobloc behandling och
GORE-TEX Extended Comfort foder. Vibram Pillow
yttersula med triangulärt utgleast mönster för maximalt
grepp även på lerigt underlag. EVA mellansula sparar
vikt och ger samtidigt en bra dämpning.
Se sidan 37.
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BERETTA MÅTTANPASSADE
KOLVAR
Sako Sverige organiserar resor till Berettas fabrik där man har möjlighet att göra en måttanpassad
kolv till sitt hagelgevär. Beretta ligger i Gardone val Trompia, cirka tio mil nordost om Milano.
På Beretta finns det möjlighet att välja sitt eget kolvämne direkt i den stora humidoren.
Resan börjar med ett flyg till Milano-trakten, varifrån man fortsätter mot den pittoreska Bresciadalen. Efter en god natts sömn, fortsätter vi till målet, Beretta Due-anläggningen där urvalet av
kolvträet görs. Därefter tar de skickliga kolvmakarna på Beretta dina exakta mått som gör det
möjligt att producera en korrekt anpassad kolv.
Arbetet med kolven startas omedelbart med en try-gun och testskjutning för att få fram de exakta
måtten, sedan genomförs den första grovbearbetningen samt provskjutning.
När kolvmakarna fortsätter att arbeta har besökarna en unik möjlighet att göra en rundtur
i fabriken och lära sig mer om tillverkningsprocessen av Beretta Premium vapen, besöka
gravyrstudion och i vissa fall även få en unik möjlighet att se familjen Berettas privata vapensamling.
Slutet av dagen spenderad med de sista finjusteringarna.
Själva kolvanpassningen tar en dag, efter det tillkommer nätskärning, oljning och transport till
Sverige. Kolven är hemma cirka två månader efter genomförd måttning. Detta är en upplevelse för
livet och känslan av att ha ett perfekt anpassat vapen är oslagbar.

Måttanpassning på modellerna 687 EELL, 692 Black och uppåt.
Kontakta din lokala jaktbutik för att höra vad vi kan
göra just för dig och dina önskemål.
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BERETTA NYHETER
BERETTA 691 VITTORIA SPORTING

NYHET

Sportingversionen av 691 serien är perfekt för den som lägger lite mer timmar på lerduvor än jakt, eller den som föredrar ett
hagelvapen med lite mer att hålla i även vid jakt.

CIRKAPRIS

BERETTA 693 VITTORIA SPORTING

33 290 :-

NYHET

693-versionen har ett lite finare kolvträ och mer genomarbetad gravyr, den bredare spången på Sportingmodellerna ger en annan
pekbarhet är de renodlade jaktmodellerna.

CIRKAPRIS

42 999 :-

BERETTA SPORTSKYTTEVAPEN

Beretta erbjuder en mångsidig hagelgevärssamling för sportskytte, allt från Silver Pigeon Sporting till den berömda
SO5. Exceptionell noggrannhet, kvalitet och tillförlitlighet väntar på sportskytten.

BERETTA 686 SILVER PIGEON I SPORTING

Modellen för dig som tävlar och vill ha en riktigt bra hagelbock med fantastisk driftsäkerhet och fina skjutegenskaper.
Den justerbara kolven gör att vapnet passar de flest skyttar och den fungerar så klart precis lika bra i skogen som på
skjutbanan. Finns också med fast kolv 71 eller 76 cm pipa och även i vänsterutförande.

HAGELGEVÄR
Oavsett om du brinner för sportskytte eller jakt,
finns det hagelgevär i vårt sortiment som matchar
de kriterier som du kräver. Enkelhet, bekvämlighet
eller unika snygga detaljer? Valet är ditt.

25 999:JUSTERBAR KOLV 28 999:JUSTERBAR VÄNSTER 29 999:CIRKAPRIS FRÅN

BERETTA SO5 SPORTING

Detta äkta sidolåsvapen anses vara ett av de bästa tävlingsvapen som finns. Pipor i Boehler Antinit stål med arabeskmönstrad spång. SO5 måttanpassas efter skytten på plats i Berettas fabrik. Finns i olika grundutföranden beroende på
skyttediciplin. Vikt från ca 3,4 kg.

Läs mer: www.sakosverige.se
STEELIUM PRO PIPA, CIRKAPRIS FRÅN 279
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690:41

BERETTA DT11 TRIDENT X-TRAP
Beretta DT11 är den ultimata tävlingsmaskinen. Kolven finns justerbar eller fast och samtliga modeller finns även för
vänsterskyttar. Trycket är utbytbart som på DT10 och det trycket passar även i DT11. Steelium Pro-piporna ger ett
mer harmoniskt skytte, förbättrar stabiliteten och ger dig möjlighet att verkligen använda patronernas prestanda. För
absolut bästa resultat rekommenderar vi såklart en måttanpassad kolv. Måttningen kan göras i Sverige men att göra
det på plats i Berettas fabrik i Gardone val Trompia borde vara ett lätt val. Speciellt som måttningen ingår i priset.
Bara resa och upphälle tillkommer. Se sida 38 för mer information.

117 999:-

CIRKAPRIS FRÅN

BERETTA DT11 BLACK PRO

NYHET

Den optimala tävlingsmaskinen för den som inte måttanpassad en vanlig träkolv. I princip oändliga inställningsmöjligheter
i kombination med tumgreppskolv och du kan bara inte missa längre.

BERETTA DT11 TRIDENT

99 799:101 699:TRAP (fast kolv) 97 999:-

SPORTING (fast kolv)
SKEET (fast kolv)
CIRKAPRIS FRÅN

142 999:-

BERETTA DT11 EELL

(justerbar kolv) 106

(justerbar kolv)

BERETTA DT11 RÅSTOCK

För måttanpassning. Finns till samtliga modeller.

DT11 EELL cirkapris från
DT11 L cirkapris från

202 999:136 699:-

BERETTA DT11 BLACK

TRAP

93 290:-

SKEET

95 990:-

SPORTING

109 999:-

692 har helt nykonstruerade Steelium Plus pipor, med en koning som är drygt fem gånger så lång som i 682. Detta
ger bättre balans och mer harmoniska skjutegenskaper. Mindre rekyl, mindre pipresning samt jämnare och tätare
hagelsvärm. Nytt är även utstickande Optimabore HP-choker med färgkodning, trap-modellen har fast borrning.
Samtliga modeller finns med fast eller justerbar kolv, samt möjligheten till måttanpassning.

BERETTA 692
DT11 BLACK SPORTING (fast kolv)
DT11 BLACK SKEET (fast kolv)

119 499:122 999:-

(måttanpassad kolv)
(måttanpassad kolv)

ÄVEN VÄNSTERUTFÖRANDE OCH MED RÅSTOCK!

129 999:129 999:692 SPORTING (fast kolv) 45

999:692 SKEET (fast kolv) 42 599:692 TRAP (fast kolv) 41 999:-

BERETTA DT11 ACS

(justerbar kolv)

49 999:46 799:46 299:-

(justerbar kolv)

59 299:-

(justerbar kolv)
(justerbar kolv)

BERETTA 692 BLACK

CIRKAPRIS FRÅN
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105 499:699:104 299:-

(justerbar kolv)

115 699:-

692 BLACK SPORTING (fast kolv) 55

299:692 BLACK TRAP (fast kolv) 50 499:-

(justerbar kolv)

54 499:43

BERETTA PREMIUM GRADE GUNS

Det är en upplevelse för livet att vara med och se sitt vapen skapas på plats i Berettas lokaler. Berettas premiumvapen
är personligt anpassade, både ergonomiskt och estetiskt. Kolvarna måttanpassas och gravyren kan - beroende på
modell - bli helt personligt utformad. Gravörmästarna kan lägga upp till 1500 timmar för att skapa den helt perfekta
gravyren. Känslan att äga ett helt perfekt mästerverk, tillverkat med yttersta noggrannhet efter dina mått och önskemål
är obeskrivligt.

BERETTA 486 MARC NEWSON

Den världsberömde designern Marc Newson fick fria händer med det mest klassiska av hagelvapen. Resultatet blev
en hyllning till Asien - som är fasanens ursprung - och gravyren domineras av drakar som slingrar sig runt den rundade
lådan.

BERETTA SO10

Detta är ett av de exklusivaste vapen du kan köpa och anpassas precis efter dina önskemål. Inget sparas på för att
skapa detta helt handgjorda vapen med de exklusivaste kolv- och gravyrarbeten man kan tänka sig.
Vikt i kaliber 20 ca 2,7 kg.

CIRKAPRIS FRÅN

199 000:-

BERETTA 687 EELL CLASSIC RESTYLE

CIRKAPRIS FRÅN

914 000:-

Den låga lådan runt 680-mekanismen ligger till grund för denna uppdaterade version av 687EELL Classic. Restylemodellen har fått en ny gravyr och man har varit ännu noggrannare i urvalet av kolvämnen. Dessa har formats till en
Prince of Wales kolv vilken kompletteras fint med den rundade framstocken. Levereras i specialkoffert. Modellen går
även att få med måttanpassad kolv.

BERETTA SO6 EELL

Engelsk kolv. Pistolgreppskolv. Framstock. Gravyr. Allt tillverkas efter dina önskemål och mått av Berettas mästare. Välj
en av de tre helt handgjorda gravyrer som ingår i priset eller låt din egen fantasi sätta gränsen för vad du vill pryda
denna skönhet med.

CIRKAPRIS FRÅN

89 990:-

BERETTA 687 EELL DIAMOND PIGEON
MC, CIRKAPRIS FRÅN

523 000:-

Smakfull och välgjord nätskärning gjord för hand. Sidoplåtar med viltmotiv och/eller elegant, scrollgravyr vilka fått den
sista touchen av Berettas gravörer. Godkänd för stålhagel.

BERETTA SO SPARVIERE

Det yttersta i teknisk förfining. Bygger i grunden på Berettas SO6-modell men har en hel del nya tekniska lösningar.
Genom att flytta säkringstangeten framåt ett extra steg så öppnas sidålåsen som måsvingarna på en klassisk sportbil.

MOBIL CHOKE, CIRKAPRIS FRÅN
FAST BORRNING, CIRKAPRIS FRÅN

76 990:75 990:-

BERETTA SILVER PIGEON I ADJUSTABLE
CIRKAPRIS FRÅN

749 000:-

BERETTA SL3
Med SL3 lanseras en ny era i Berettas premiumsegment. Den senaste banbrytande tekniken kombinerar Beretta
med finaste möjliga material, vilket leder till det mest avancerade premium hagelgeväret någonsin. Välj mellan fyra
helt olika utseende, var och en ett unikt mästerverk. Ett krispigt trycke tack vare bladfjädrarna som vanligen sitter i
Berettas tävlingsvapen kombineras här med ett nytt, mer exakt ejektorsystem och Optima HP pipor.

Beretta Silver Pigeon I med justerbar kolv ger modellen ytterligare en dimension. Justeringsmekanismen är helt
nyutvecklad och mer användarvänlig än tidigare system. Med den justerbara kolven kan man verkligen använda vapnet
under hela dess livslängd. Något man också ofta missar är att anpassa vapnet utifrån årstid och klädmängd, anlägget
skiljer sig markant mellan en tunn skjorta och väst och den tjocka vinterjackan vid gåsjakten i december. För att
ytterligare förenkla denna justering finns det som tillval ett flertal bakkappor i olika material och tjocklek att välja mellan.
Allt för att vapnet ska ha en så optimal passning som möjligt och ge ett så bra skytte som möjligt. Vikt ca 3,2 kg.
Finns även i vänsterutförande.

CIRKAPRIS FRÅN
VÄNSTER ,CIRKAPRIS FRÅN
CIRKAPRIS FRÅN

44

210 990:-

24 999:25 999:-

45

BERETTA 691 FIELD

BERETTA 686 SILVER PIGEON I

En instegsmodell för den seriöse jägaren. Tack vare den låga lådan i Berettas 680-serie är vapnen mycket lätta att få en
bra siktlinje med. Stålhagelgodkänd, levereras med koffert, extra choker och chokenyckel. Vikt 3,1 kg.
Finns även i vänsterutförande.

CIRKAPRIS FRÅN
VÄNSTER, CIRKAPRIS FRÅN

Baserad på Berettas 690 plattform har Field-I modellen en underbar balans, den smala rundade framstocken gör
vapnet mycket lättpekat. Optimabore HP chokerna ser till att hagelsvärmarna håller absolut bästa möjliga form.

23 799:24 799:-

CIRKAPRIS FRÅN

31 499:-

BERETTA 693 FIELD

En traditionell Beretta kombinerad med den senaste tekniken. 693 Field är ett elegant och välbalanserat hagelvapen,
tillverkad av utvald valnöt som getts en varsam oljeboning. Finns i kaliber 12 och 20 samt för både höger och
vänsterskyttar.

BERETTA 687 SILVER PIGEON V

Det här är den absolut vackraste modellen i Silver Pigeon-familjen. Flamhärdad låda dekorerad med guldfåglar och
speciellt utvald valnöt gör detta till en av de elegantaste standardvapen som finns.

CIRKAPRIS FRÅN

CIRKAPRIS FRÅN

41 299:-

BERETTA 486 PARALELLO

BERETTA 695 FIELD

Beretta 695 är 690-seriens flaggskepp. En underbar djup lasergraverad Floral-gravyr inbäddad i en Grade 3 valnötskolv.
De polerade Steelium-piporna gör detta hagelgevär till ett av de mest attraktiva i sin prisklass.

Ett ultramodernt vapen i den mest klassiska formen av alla, sida vid sida med rak engelsk kolv. Kolven är tillverkad av
speciellt utvald valnöt och en elegant rundad låda med diskret gravyr. Vapnet är utrustat med en ny säkring som gör att
det inte går att avfyra vid över 90 graders vinkel uppåt/nedåt eller med vapnet upp och ned. Nya pipor med ny profil och
Optimachoke HP choker - som tål stålhagel - ger dessutom 486:an fantastiska skjutegenskaper och den uppleva rekylen
går inte att jämföra med tidigare modeller. Finns även i kaliber 20.

12 KALIBER, CIRKAPRIS FRÅN
20 KALIBER, CIRKAPRIS FRÅN

59 990:63 490:-

BERETTA ULTRALIGHT

Design och materialval för att uppnå harmoniskt skytte utan avkall på hanterbarhet. Berettas lättviktsbock med
titanförstärkt låda i aluminium för perfekt balans med de något kortare piporna. Vikt ca 2,8 kg. Stålhagelgodkänd.

CIRKAPRIS FRÅN 28

46

799:-

34 699 :-

CIRKAPRIS FRÅN

54 999:-

BERETTA 691/693 FIELD VITTORIA

Vittoria är Berettas kompakta modell med en kolv som är kortad till 340 mm och ett mindre pistolgrepp. Baserad på
Beretta 690 är detta valet för den som vill ha full prestanda i ett lite mindre format. Finns i fyra olika utföranden.

BERETTA 691 FIELD VITTORIA 31

BERETTA 693 FIELD VITTORIA

499:-

34 699:-
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BERETTA 1301 COMP PRO

BERETTA A400 ULTRALITE

NYHET

Berettas helt nya tävlingsmaskin för dynamiskt skytte. Justerbar rekyldämpande kolv med gummerade greppytor,
10-skottsmagasin från Tony-Systems, extra stora reglage med mera. Köp. Packa upp. Tävla.

Inte bara lätt utan ultra-lätt. Speciellt utvalt trä, kolfiberspång och pistolgreppsplatta i kolfiber gör att man spara så
mycket i vikt man kan. Tack vare BLINK-omladdningssystemet är inte rekylen något problem trots att vapnet endast
väger 2,7 kg.

CIRKAPRIS FRÅN
CIRKAPRIS FRÅN

21 999:-

BERETTA 1301 COMP

Anpassad för de allt mer populära dynamiska tävlingsgrenarna. Slutstyckshandtag och ”låsningsknapp” är extra stora
för att kunna hanteras så snabbt som möjligt. Även laddport och utkastarport är överdimensionerade för absolut
högsta driftsäkerhet och enkel hantering. Kolven är anpassningsbar i längd med brickor för att få ett perfekt anlägg.
Finns med standardmagasinskapacitet på 2 skott eller med 9-skottsmagasin.

BERETTA A400 XPLOR ACTION

Världens första halvautomat med integrerad elektronik, Beretta Gun Pod. Gun Poden har följande funktioner:
skotträknare av totalt antal avfyrade skott; sju individuella nollställningsbara räkneverk; patronkraftsmätare och
termometer. Vapnet har allt som övriga A400-modeller, till exempel Optimabore HP pipor och choker. Finns även
i vänsterutförande.

CIRKAPRIS FRÅN

CIRKAPRIS FRÅN

15 699:-

BERETTA A300 OUTLANDER SYNTHETIC

BERETTA A400 XTREME UNICO SYNTHETIC

VÄNSTER, CIRKAPRIS FRÅN

KICK OFF, CIRKAPRIS FRÅN

BERETTA A400 XTREME PLUS
13 999:-

20 499:21 499:-

A400 familjens värsting. Den första A400-varianten med syntetisk kolv tillverkad för den extrema jägaren som inte
kompromissar på något. Det mest iögonfallande på detta vapen är det helintegrerade rekyldämpningssystemet Kick
Off Mega inbyggt i kolven vilket gör att du håller kvar ett perfekt anlägg genom hela rekylsekvensen. Vikt 3,4 kg.

En helsvart oöm jaktmaskin med syntetkolv. Metalldelarna kompletteras perfekt av den svarta syntetkolven med
ingjuten Beretta-logotyp i pistolgrepsrosetten och modellbeteckning på framstocken. A300 modellen har en extra stor
varbygel i polymer. Säkringsknappen har gjorts större och är försänkt för att minimera risken för ofrivillig osäkring av
vapnet. Framstocksmutten har fått ny form med tydlig räffling och integrerat rembygelfäste. Dessa saker tillsammans
gör vapnet lätthanterligt även med handskar på.

CIRKAPRIS FRÅN

22 999:-

23 290:-

NYHET

Den vidareutvecklade versionen av gåsbössan nummer ett, nu med förstorade reglage och laddport, mjuk kolvkam,
förhöjd spång med mellankorn och den välskjutande Steelium Pluspiporna.

BERETTA A400 LITE KICK OFF

Kick Off plus kolv som gör det möjligt att ligga kvar i anlägget utan att kolven rör sig bakåt mot kinden. GUNPOD
2 - via Bluetooth kan du koppla ihop bössan med jaktdagboksappen framtagen av Beretta och har på så sätt enkelt
reda på antalet skott, var du sköt vad med mera. Sändaren är integrerad i pistolgreppet. Vikt 3 kg. Finns även i
vänsterutförande.

CAMO REALTREE MAX 5, CIRKAPRIS FRÅN
CIRKAPRIS FRÅN
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17 999:-

BLACK SYNTHETIC, CIRKAPRIS FRÅN

27 499:24 999:49

FRANCHI – FEELS RIGHT
FRANCHI XPRESS

Klassiskt dubbestudsarbock från italienska Franchi. Vapnet har anodiserad låda som ger en flamhärdad känsla, en mycket diskret
gravyr och ”Express” i guld på höger sida förstäker det diskreta. Kolven är av oljad valnöt i klass 2 med en klassisk närskärning. De
öppna riktmedlen har grön fiberoptisk förstärkning vid siktskåran och rött korn som gör det enkelt att snabbt komma rätt i målet.
Vapnet finns i kaliber 8x57 JRS och 9,3x74R. Vikt cirka 3,4 kg.

23 499:-

CIRKAPRIS FRÅN

FRANCHI INSTINCT CATALYST

Franchi?

Denna modell är med sin kortare kolv, framtagen med tanke på den mindre jägaren upp till cirka 175 cm. En flamhärdad låda ger
vapnet en lite extra elegant touch. Kaliber 12, stålhagelgodkänd. Vikt cirka 3,25 kg.

15 299:-

CIRKAPRIS FRÅN

FRANCHI AFFINITY SYNTHETIC BLACK

En driftsäker rekylomladdande halvautomat, Affinity Synthetic står pall för det värsta vädret i de tuffaste miljöerna utan att klaga.

Franchis första repeterstudsare - Franchi Horizon - är
utvecklad ur viljan av att skapa en ny generation av lätta
vapen i modern design. Horizon väger under tre kilo är
gör den verkligen portabel oavsett terräng.
Kolven har integrerade rembygelfästen och har
utformats för att fungera optimalt oavsett skjutställning.
Magasinet tar tre patroner. Finns i kaliber .308 WIN
piplängd 51 cm med 14x1 för ljuddämpare.

CIRKAPRIS

8 999:-

CIRKAPRIS FRÅN

FRANCHI AFFINITY SYNTHETIC COMPACT BLACK

Rekylomladdande halvautomat i kaliber 20. Perfekt för den lite mindre skytten. Kolvens längd är justerbar med fyra kvartstums
mellanläggsbrickor. Aluminiumlåda med förstärkningar i stål. Levereras med tre choker. Väger endast 2,49 kg.

CIRKAPRIS FRÅN

5050

9 999:-

10 490:-
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BENELLI 828U SPORTING

NYHET

Benelli utökar sitt hagelbocksutbud med en sportskytteversion
framtagen speciellt för Sporting och Compak.

BENELLI RAFAELLO BE DIAMOND

Rafaello Be Diamond är diamanten: dyrbar, unik, oöverträffad. Det första hagelgevären med BE.S.T. (Benelli Surface
Treatment) är den exklusiva behandling som ger pipa och låda en helt överlägsen motståndskraft mot korrosion,
nötning och slitage. Comfortech 3 och CombTech, vilket gör skyttet till en njutning. Power Bore pipa med Criochoker
och det smarta Window Systemet som gör att man ser hur många patroner det finns i magasinet.

CIRKAPRIS FRÅN

32 299:-

BENELLI SUPER BLACK EAGLE III

SBE 3, hagelgeväret som erbjuder överlägsen ballistisk prestanda. Comfortech 3-systemet för att minska rekylen
kombinerat med CombTech ger total komfort för användaren. Laddning och plundring görs nu ännu enklare tack vare
Easy loading-systemet. Den ergonomiska framstocken garanterar en optimal balans. Vapnet har Criobehandlade pipor
och utstickande choker för bästa möjliga hagelsvärmar. Finns i svart och MAX5 camo.

CAMO, CIRKAPRIS FRÅN
SVART, CIRKAPRIS FRÅN

BENELLI 828U

31 490:29 999:-

Benelli 828U är världens första hagelbock med möjlighet att ställa kolvens drop och cast. 40 olika varianter går att
ställa in med de medföljande brickorna. Drop från 42,5 till 65 drop och cast från +6 höger till + 6 vänster.
Lådan är fräst högkvalitativ aluminium. En patenterad låsplatta av stål håller all kraft från patronen kvar i monoblocket
och påfrestar inte heller ledbultarna.
Top-levern spänner upp hanar och ejektorer och dessa har alltså ingen koppling med framstocken.
Kolfiberspången toppar de crio-behandlade powerbore piporna vilka inte har någon mellanspång utan låter piporna
vibrera fritt. Längst fram hittar vi de 70 mm långa Criochoke. 5 st följer med. Vikt 2 990 gram med 70 cm pipor.

5 utstickande criochoker medföljer. Vapnet är
stålhagelgodkänt upp till halv choke..

Avtryckaren är justerbar i längd i fem olika lägen med 2
mm mellan varje. Trycket är mycket lätt att demontera
med ett medföljande verktyg.
SVART, CIRKAPRIS FRÅN

BENELLI 828U SPORT

BENELLI 828U LEFT-HAND

SILVER, CIRKAPRIS FRÅN

29 999:36 299:-

828U Sport har precis som jaktmodellen justeringsbrickor för för drop och cast. 20 olika positioner är möjliga att ställa
in, lägg till möjligheten med olika tjocka bakkappor så är detta en modell som kan passa de flesta. Kolven är tillverkad
i Grade 3 valnöt och har fått en bredare kolvkam, kan justeras mellan 42,5 – 65 mm drop samt 3 eller 6 mm cast höger.
Lådan är tillverkad i stål för att få vikten koncentrerad mellan skyttens händer. Pipor och låda är mattbehandlade och en
utbytbar förhöjd 10 mm kolsfiberspång med vitt korn toppar ekipaget. Vikt cirka 3,65 kg.

CIRKAPRIS FRÅN
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51 999:-

SVART, CIRKAPRIS FRÅN
SILVER, CIRKAPRIS FRÅN

31 299:37 599:53

BENELLI RAFAELLO POWERBORE

Raffaello Powerbore kombinerar traditionell elgans med modern stil. En tidlös design som aldrig kommer att bli
omodern. De slanka linjerna visar verkligen vilken lätthanterad bössa det är. Grade 3 valnöt, Powerbore pipprofil,
Progressive comfort rekyldämpning. Vikt cirka 2,95 kg med 70 cm pipa.

CIRKAPRIS FRÅN

BENELLI MONTEFELTRO SYNTHETIC SPECIAL

Denna modell är renkt mekansikt samma som “Comfort” men har en vanlig syntetkolv med en rekylupptagande
bakkappa istället för Comfortechkolven. Levereras med tre choker och utan koffert.

CIRKAPRIS FRÅN

31 499:-

13 490:-

BENELLI COMFORT

BENELLI RAFAELLO BLACK

Ett klassiskt yttre med ett högteknologiskt inre. Ett nydesignat slutstyckshuvud ger säkrare och snabbare låsning.
Laddporten har gjorts större och plundring av vapnet går enklare med den nya laddbryggan. Bakkappor av olika längd
med rekyldämpningssystemet inbyggt finns som tillbehör. Kortaste ger 350 mm kolvlängd och den längsta 380 mm.
Även kolvkamen är utbytbar och finns i olika höjder. Kaliber 12/76, godkänd för stålhagel. Vikt cirka 2,95 kg.

ComforTech™ kolv med soft-touch beläggning. Det revolutionerande Comfortech systemet reducerar rekylen upp till
48% och pipuppslaget med 15%. Ett set med mellanlägg gör det lätt att justera dropp och skränkning. Halkfritt grepp.
Stålhagelgodkänd. CrioTech™ pipa. Vikt 3 kg.

CIRKAPRIS FRÅN
CIRKAPRIS FRÅN

25 799:-

BENELLI RAFAELLO CRIOCOMFORT

CrioComfort är det ultimata tecknet på Benellis teknologi och är den mest exklusiva och avancerade halvautomaten
på markanden idag. Comfortech kolv med soft touch, Crio-pipa, kolfiberspång, Window-system med mera gör detta
vapen till en av de absolut skönaste vapnen som kommit ut från Urbino-fabriken. Finns även i vänsterutförande.

CIRKAPRIS FRÅN

23 299:-

BENELLI M2 COMFORTECH™

En riktig arbetshäst bland halvautomater. Kolven är i Benellis patenterade rekyldämpande ComforTech™. Lite förhöjd
spång för snabb måluppfattning och mattsvart pipa och slutstycke. Stålhagelgodkänd. Slugpipa finns som extra
tillbehör. Vikt i kaliber 12, 3,2 kg och kaliber 20. 2,6 kg. Levereras med koffert, fem choker, chokenyckel och dubbla
uppsättningar skränkningsbrickor. För den inbitne gås- eller kråkjägaren finns det inget alternativ än en camoversion.
Och så är det ju snyggt. Finns i vänsterutförande, även i kaliber 20.

30 299:21 499:CAMO, CIRKAPRIS FRÅN 23 499:VÄNSTER, CIRKAPRIS FRÅN 22 799:CIRKAPRIS FRÅN

BENELLI BECCACCIA SUPREME

Den riktiga lättviktsmodellen från Benelli. Uppgraderat kolvträ skyddat av Elegance-systemet för bättre motståndskraft
mot vädrets makter, utan att ge en lackad känsla. Den medföljande Ampliator-choken ger snabbare spridning av
haglen på nära håll utan att skapa hål i hagelsvärmen. Vikt cirka 2,75 kg.

CIRKAPRIS FRÅN
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23 499:-

BENELLI M2 SPEED PERFORMANCE™

Framtaget i samarbete med flerfaldiga världsmästaren Kim Leppänen är detta verkligen modellen för den som söker en
tävlingsmaskin. Sikte, slutstycksutformning, laddport, ja det mesta är speciellt anpassat för att hjälpa dig att lyckas på
IPSC-banan.

CIRKAPRIS FRÅN

22 599:55

BENELLI M2 PRACTICAL COMFORTECH

Speciellt framtagen för de som tävlar i dynamiskt skytte och kräver absolut perfektion. Modellen är utrustad med
ghost ring sikte, och picatinnyskena för montering av ytterligare sikte. Magasinskapaciteten är 9+1 skott och pipan är
stabiliserad och kan utrustas med ett flertal tillbehör. Vikt med 66 cm pipa 3,5 kg.

CIRKAPRIS FRÅN

25 999:-

BENELLI M3

M3 Super 90 är ett resultat av Benellis spjutspetsteknologi där man lyckats kombinera omladdning med
pumpomladdning i ett och samma vapen. Den fungerar med en mängd olika laddningar, från lättaste upp till magnum.
Stark och oöm syntetstock med gummibakkappa. Justerbar skränkning och stålhagelgodkänd. Vikt 3,6 kg.

CIRKAPRIS FRÅN

23 799:-

85 CARBON WOLF
Skräddarsydd Precision
Sako 85 Carbon Wolf är det optimala valet för jägaren
som ställer höga krav på utrustningen. En RTM
kolfiberkolv med justerbar kolvkam samt bakkappa ger
ett lätt, extremt hållbart och mångsidigt jaktvapen för alla
förhållanden.
Läs mer på: www.sakosverige.se

BENELLI M4

M4 är Benellis första och hittills enda gasomladdande halvautomat. Kommer standardutrustad med dioptersikte. Pipan
är mattfosfaterad på utsidan och kromad på insidan. Levereras med 6-skottsmagasin, finns i tre olika kolvutföranden.

CIRKAPRIS FRÅN

27 999:-

BENELLI SUPERNOVA

Benellis pump med ComforTech™ kolv. Pålitlig, säker och mycket robust. Fungerar med all fabriksladdad ammunition i
kaliber 12. Vikt 3,5 kg.

CIRKAPRIS FRÅN
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10 499:-

57
57
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PISTOLER

BERETTA 92X PERFORMANCE

NYHET

Skapades för att möta två krav, snabbhet och precision. Den nya
tävlingspistolen är en kompromisslös konstruktion för dynamsikt skytte
med till exempel en tyngre ”Brigadier slide” och den nya Extreme-S
avtryckarmekanismen.

Berettas legendariska halvautomatiska pistoler
har ett extremt gott rykte runt om i världen.
Under extrema förhållanden är pistolerna
testade och de är redo för de mest utmanande ADD 92X PERFORMANCE
skjutsituationerna.

CIRKAPRIS FRÅN

16 999:-

CIRKAPRIS FRÅN

10 249:-

CIRKAPRIS FRÅN

15 999:-

CIRKAPRIS FRÅN

11 899:-

CIRKAPRIS FRÅN

13 499:-

CIRKAPRIS FRÅN

21 499:-

BERETTA APX
Den halvautomatiska APX-modellen är tillverkad av polymer och metall
är konstruerad för att klara alla förhållanden. Modellen är grundligt
testad och finns i ett stort antal versioner. APX-pistolen levereras med
tre olika greppstorlekar.

Läs mer: www.sakosverige.se

BERETTA 92A1
Legendarisk tillförlitlighet och ikonisk design. Beretta 92A1 är en
användarvänlig och fälttestad halvautomatisk pistol. Picatinny skenan
som finns under pipan ökar pistolens användarvänlighet och unika
egenskaper, ramen är extremt lätt att demontera för underhåll.

BERETTA PX4
En Nato-certifierad semiautomatisk pistol som personifierar Beretta,
respekterad hos brottsbekämpare och väpnade styrkor. Utmärkt
hållbarhet, tillförlitlighet, en pistol som klarar utmaningar långt in
i framtiden.

BENELLI MP 95E
Den stabila och välskjutande MP95E finns i 32 W.C. och 22 L.R.
Den extrastora utkastarporten gör att vapnet är extremt driftsäkert.

NYHET

BERETTA 92FS FUSION BLACK CARBON

Ytterligare en extremt tilltalande tolkning av 92FS. Limited
Edition, endast 120 stycken tillverkade. Kolfiber, ebenholts.
handgjord gravyr. Levereras i en unik kolfiberkoffert.

CIRKAPRIS FRÅN
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104 990:-

BENELLI MP 90 S WORLD CUP
Denna specialversion har ett anatomiskt utformat grepp som enkelt
kan bytas ut för att få en storlek som passar skyttens hand. Slutstycket
kan demonteras utan verktyg och skjutergonomin på MP90an är
svårslagen.

59

ASE UTRA LJUDDÄMPARE

Ase Utra oy är en av de största tillverkarna av ljuddämpare i världen. Sedan 1994 har företaget utvecklat och
tillverkat ljuddämpare i nära samarbete med försvarsmakt och polis och har därmed produkter som motsvarar
de allra tuffaste kraven. Ljuddämparna från Ase Utra är extremt tåliga och kräver i princip inget underhåll. De tål
mycket intensivt skytte på till exempel skjutbiografer utan att deformeras eller tappa effekt. Tack vare att de är
tillverkade helt i stål så finns det inga packningar, gängor eller annat som tar stryk inuti dämparen.

ASE UTRA SL5i
Denna kompakta dämpare väger nu endast 335 gram och bygger
bara 103 mm framåt på vapnet. Finns nu även för 8 mm kulor.

CIRKAPRIS FRÅN

3 849:-

CIRKAPRIS FRÅN

4 649:-

CIRKAPRIS FRÅN

5 299:-

ASE UTRA SL6i
SL6i är även den exceptionellt lätt och väger så lite som 390 gram. Finns
för kaliber .338/9,3 samt för .375. Förlänger vapnet med 147 mm.

ASE UTRA SL7i
SL7i för kaliber .30 får numera endast användas för icke-magnum kalibrar,
detta på grund av viktreduceringen. Man har istället gjort en kombinerad
magnum-modell till .300 Win Mag / .338 Lapua Mag.

LJUDDÄMPARE
Ljuddämparen minskar gevärets rekyl,
ljudnivå och tar i princip bort hela
mynningsflamman. Med en Ase Utraljuddämpare gör du ditt gevär till ett ännu
mer användbart verktyg oavsett vilken jakt
du bedriver.
Läs mer: www.sakosverige.se

JetZ Compact-modellen
finns med BoreLock och
kan kombineras med både
flam- och rekyldämpare.

JET-Z™ COMPACT

JET-Z™ CQB

Uppdaterad version 5070 gram lättare än den
tidigare varianten men
med bibehållen effekt.

En kompakt och effektiv
ljuddämpare för jakt
eller sportskytte.

CIRKAPRIS FRÅN
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4 799:-

CIRKAPRIS FRÅN

4 799:-

KLASS 3/4
LJUDDÄMPARE
En mycket effektiv ljuddämpare
speciellt tillverkad för
småviltstudsare.
CIRKAPRIS FRÅN

999:61

NYHET

CHOKER

SAKO OPTISUPLJUDDÄMPARE

Choker är något som är lätt att glömma bort
att byta och hålla efter. Skjuter man mycket
så smutsas chokerna ned och det är viktigt
att ta ur och rengöra både choke och
gängningen i pipan för att förbättra
livslängden på ditt vapen. Om du
kompletterar med nya choker eller
vill låna av någon jaktkompis
så kontrollera noga vilken
choketyp du har, sätter man
i fel modell så kan det få
förödande konsekvenser.

Dämpa dina skott
Högkvalitativa ljuddämpare från Sako som fyller de allra högsta kraven från de mest
krävande skyttarna. Material och ytbehandlingar till dessa användarvänliga ljuddämpare
har valts för att motstå de mest extrema väderförhållanden som kan tänkas.

OPTISUP TI-S
Optisup Ti dämparen är byggd för att vara extremt användarvänlig. Den är
konstruerad helt i titan och står emot väder och intensivt skytte utan problem.
Tack vare sin låga vikt är den tacksam att bära även långa sträckor.
• Utbytbara gängstigningar, kan monteras på olika vapen
• Solid titankonstruktion som kan ultraljudtvättas
• Helsvetsad inre konstruktion som står emot intensivt skytte även med
kraftigare kalibrar
CIRKAPRIS FRÅN

9 499:-

MÄRKNING - TRÅNGBORRNING

OPTISUP AL

Full-choke

Cylinder-choke

Optisup AL ljuddämparen är tillverkad helt i aluminium. Den kan tas isär för
rengöring och Cerakote® behandlingen gör den extra motståndskraftig.
• Solid aluminiumkonstruktion gör dämparen lätt och korrosionsmotståndig
• Löstagbara bafflar – enkel rengöring
• Cerakote® behandlad för maximal vädertålighet
CIRKAPRIS FRÅN

Ful l c ho ke
10 m

F u l l ch o k e
25 m

Cy l i nder c h o k e
10 m

C yl i n d e r ch o k e
25 m

2 199:-

OPTISUP .22 & .17
Optisup .22 and .17 är våra ljuddämpare för småviltstudare. Båda två har
solida bafflar och kan enkelt tas isär för rengöring. .22 versionen är extremt
lätt då bafflarna är tillverkade i ett specialutvecklat syntetmaterial, i kaliber .17
versionen är bafflarna tillverkade i aluminium.
• Lättviktskonstruktion
• Löstagbara bafflar för enkel rengöring
• Cerakote® behandlat ytterhölje

17HMR, CIRKAPRIS FRÅN
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22LR, CIRKAPRIS FRÅN
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Modell

Vikt (g)

Längd (mm)

Diameter (mm)

Kulkanal / maximal
kaliber

Gängning

Ljuddämpning i dB*

Optisup Ti-S

436

191

42.5

8.5mm / any .30 cal.
8mm / 260 Rem, 6.5mm
7mm / 223 Rem

M14x1/ M15x1 / M16x1 / M18x1/
5 / 8x24 / ½-20 / ½-28

25-27

Optisup Al

415

225

45

10mm / 308 Win

14x1 / 15x1 / M18x1

17-22

Optisup .17

154

220

28

7.5mm / 17HMR

½-20 / ½-28

20-29

Optisup .22

124

220

28

7.5mm / 22LR

½-20 / ½-28

19-22

Träffbilder med fem olika trångborrningsgrader på olika avstånd.
63
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BERETTA CHOKER
BERETTA OPTIMA HIGH PERFORMANCE (HP)
Optima High Performance (HP) choken kom ut på marknaden 2008. Choken
är designad för att klara intensivt skytte med de allt vanligare hårt laddade
stålhaglepatronerna. Gängan på Optima High Performance chokerna är
19 mm lång.

CIRKAPRIS FRÅN
SVART, CIRKAPRIS FRÅN

849:979:-

BERETTA MOBILCHOKE
Mobilchoken infördes i mitten på 80-talet och är den vanligaste choken i dagens
jaktvapen-kollektion från Beretta. Den finns i varianter som slutar i linje med
pipans mynning eller sticker ut upp till 50 mm. Victory-modellen togs fram
för tävlingsvapnen med Mobil-choke systemet och behöver en annan typ av
chokenyckel än övriga Mobil- choker. Gängan på Mobilchoken är 9,15 mm lång.

S
CIRKAPRIS FRÅN

529:-

BERETTA OPTIMA CHOKE
Optima-choken lanserades runt år 2000 tillsammans med en ny inre piprofil i
Berettas sportskyttevapen för att skapa en ytterligare förbättrad hagelspridning
och träffbild. 2010 kom den portade versionen av Optima-choken som minskar
pipuppslag och upplevd rekyl. Den första versionen av Optimachokerna har en
annan typ av chokenyckel är resten av Berettas choker. Gängan på choken är 15,9
mm lång.
CIRKAPRIS FRÅN

829:-

BERETTA OPTIMA PLUS
Optima Plus togs fram 2003 och skapades för att tåla de allt vanligare stålhagelpatronerna genom att godset i choketuberna gjordes tjockare än tidigare.
Gängan är 10 mm lång och är placerad annorlunda jämfört med den vanliga
Optima choken.

ako tillverkar 10 miljoner patroner varje år. Enligt
Jarno Taupila är smidighet den lilla patronfabrikens
trumfkort.

”Hjärtat bankade som bara den. Alla sinnen var på helspänn.
Då kom björnen fram. Avståndet var inte långt och det var ont
om tid, min Sako .375 H&H magnum dundrade till. Björnen
fick en tydlig träff men fortsatte. Vi fick snabbt ut en
eftersökshund, björnen hade inte gått långt och det behövdes
bara ett skott till och björnen var fälld. Att få förmånen att fälla
en björn på min första björnjakt, det var en helt otrolig
upplevelse.”

”Just nu är det
efterfrågan på blyfria
alternativ som ökar.”
Så minns Jarno Taupila - produktchef för specialammunition
på Sako - en oförglömlig jaktresa till Östra Finland. På samma
resa var det mycket nära att han fällde en björn till. ”De andra
bjöd in mig på nya jaktresor, de sa att jag var en riktig björnmagnet. De flesta ser aldrig någon björn över huvud taget,”
ler Taupila.
Sako tillverkar 10 miljoner patroner varje år. Det kan låta
mycket, men i ett globalt perspektiv är man en liten aktör,
men man har fördelen av att vara smidigare än de större
tillverkarna.

CIRKAPRIS FRÅN
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Skräddarsydda lösningar

899:-

Jarno Taupila som jobbat 12 år på Sako provladdar varje år
tusentals patroner under utvecklingsarbetet med nya patroner.
Viktigt är att vara lyhörd för marknaden och nu är det
efterfrågan på blyfria alternativ som ökar.
På Sako går vapen och patroner hand i hand. Alla patroner
testas med fabrikens egna vapen och produceras så de två
fungerar optimalt tillsammans. I utvecklingen av nya patroner
räcker det inte bara att göra beräkningar och sedan trycka på
knappen i laddutrustningen. Man måste även ta hänsyn till
vapnet som är en stor del i hur väl en patron kan prestera.
”Pipans längd, räffelstigning, arbetstrycket, magasinet...”
Taupila räknar upp en lång lista på allt man ska beakta vid
utvecklingen av patroner. Priset inte att förglömma. Priset
ska vara sådant att det lönsamt att tillverka produkten och
samtidigt passar jägarens plånbok.
Första gången Jarno jagade var han sju år och var på harjakt
med sin pappa. Han klassar sig själv som en allrondjägare och
har toppfågeljakt som sin absoluta favoritjakt. ”Varje år åker
jag till Sverige på toppfågeljakt. Det är en riktig utmaning för
jägare, optik och patron”. Enligt Jarno är jakt till stor nytta vid
utvecklingen av nya patroner i och med att man då själv vet
vad en patron klarar.

JARNO TAUPILAS TIPS:
1. Lär känna kalibern och vapnet. Det gör dig säkrare vid
själva jakten så du inte försöker dig på något omöjligt.
2. Öva, öva, öva, speciellt om du skjuter på långt håll.
Använd en avståndsmätare och ballistikräknare som hjälp.
3. I Sakos vapen passar Sakos patroner bäst. Enkelt för
dig och slutresultat är bra.

Ett exempel på detta är kalibern 6.5 Creedmoor där en helt ny
patron tags fram i rekordfart när kalibern började växa mycket
snabbt på den globala marknaden. Nu har Sako tre varianter i
sortimentet och fler är på väg.
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AMMUNITION
Att jaga med rätt patron laddad med rätt kula så
uppnår du bättre resultat vid din jakt. Sakos nya
patronförpackningar är färgkodade för att tydliggöra de
olika områden de tagits fram för, så du enklare kan välja
rätt patron för rätt situation.

SAKO AMMUNITIONS NYHETER
Vi på Sako tar också patronerna på största allvar och tar aldrig till det näst bästa alternativet. Vårt arv är ett bevis på detta.
Vi använder den senaste tekniken utan att glömma det traditionella hantverket för att erbjuda dig de bästa patroner du
kan köpa. Upptäck våra olika produkter och välj rätt alternativ för ditt gevär och din uppgift.

Läs mer: www.sakosverige.se

SNABB EXPANSION

KONTROLLERAD EXPANSION

• Obondade kulor med tunn mantel.

• Bondade kulor med tjockare mantel.

• Snabbt expanderande med maximal stoppkraft.

• Optimerad stoppkraft och penetration ger effektivare 		
chockeffekt, högre restvikt och bättre hållbarhet vid träff i ben.

• Huvudsakligen för små till medelstora vilt och

• Huvudsakligen medelstora till stora vilt.

skadedjursbekämpning.

SOLIDA KULOR
TARGET

• Solida blyfria kulor.
• Ger väl kontrollerad expansion med bra penetration med extremt
hög restvikt och hållbarhet i benmärgen. DS-solid är en extremt
specialiserad icke expanderande mässingskula.
• Huvudsakligen medelstora till stora vilt.

GAMEHEAD PRO

• Helmantlade kulor.
• Huvudsakligen tränings- och tävlingsskytte samt vissa typer
av fågeljakt.

NYHET

Gamehead Pro laddad med Sierra’s GameChanger kula ger snabbexpansion
anpassad för medelstort vilt. Polymerspetsen och den aerodynamiska
formen ger ett extremt bra ballistiskt värde. Designad för att klara av höga
utgångshastigheter och den optimerade manteltjockleken ger bra expansion
även på längre håll.

GAMEHEAD VARMINT

NYHET

Gamehead Varmint-patronen har en polymerspets och tunn mantel kula,
speciellt utformad för småviltjakt.
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GAMEHEAD

En enkel och robust konstruktion. Bra som all-roundkula för lättare vilt då
man vill ha snabbare expansion.

HAMMERHEAD

Detta är en tung blyspetskula framtagen för grövre kalibrar. Konstruktionen
är speciellt anpassad för älg och annat grövre vilt. Kärnan är bondad till
manteln vilket gör att kulan håller ihop även om den träffar hårda ben.
Kontrollerad och stor expansion av kulan ger snabbt resultat i viltet.

SUPER HAMMERHEAD

En tjock och stark mantel som inte fragmenteras garanterar kontrollerad
expansion. Konstruktionen med en kärna bondad till manteln ger hög
restvikt och djup penetration. Kulan har tack vare sin torpedform bra
ballistiska värden som ger flack kulbana. Kulan är utvecklad och testad på
Sakos ballistiska laboratorier.

POWERHEAD

Barnes-X är en av världens bästa jaktkulor. Kulan består helt och hållet av
koppar och ger mycket god penetration tack vare en mycket hög restvikt.
Expansionen är jämn och ger en lång sårkanal.

POWERHEAD II

Den välkända Sako Powerhead (Barnes TSX®) har extremt hög restvikt och
god penetration. Den klassiska helkopparkonstruktionen behåller upp till
99% av ursprungsvikten.

DANGEROUS GAME SOLID

En solid mässingskula (Barnes Solid) med helmantelfunktion. Kulan är
utvecklad för att ge optimal penetration i tjockhudat vilt. Designen tar
speciell hänsyn till mässingens egenskaper och formen har utvecklats för
att ge rak och djup penetration. Den främre delen av kulan ligger inte emot
loppet, bara den bakre delen har kontakt med räfflingen vilket ger mindre
friktion och en helt vobbelfri flykt utanför pipan.

DEERHEAD

Deerhead är en bondad all-round kula som står emot extrem deformation
utan att separera. Kulan expanderar snabbt och tappar sällan mer än
10% i restvikt.

ARROWHEAD II

Swift Scirocco II är kulan som ska kombinera maximal precision med
dödlighet, och rekommenderas särskilt för kalibrar med höga has- tigheter.
Kulans polymerspets gör att expansionen startar omedelbart vid träff
i viltet.

TRG PRESICION

TRG Precision är en extremt högkvalitativ patron, framtagen för långa håll
med en med noggrant utvald match-grade hålspetskula med boat tail.

SPEEDHEAD

Helmantlad kula speciellt utvecklad för att ge god precision.

TWINHEAD II

Twinhead II (Swift A-Frame). Kulan har en stark a-formad koppar mantel
med två blykänor. Den deformeras vid träff men behåller upp till 95% av
ursprungsvikten. Kulan är speciellt effektiv för jakt på hårdskjutna djur.
Ger en djup och effektiv sårkanal och klarar även träffar i ben.
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OMLADDNINGSKOMPONENTER
Vårt speciellt framtagna värmebehandlingsprocess och rena material ger våra hylsor
bästa omladdningsbarhet och extremt hög motståndskraft. Kvaliteten på hylsorna är
inte bara bra för patronen och precisionen som sådan utan vet man att det är riktigt hög
kvalitet och säkerhet så ger det ju då naturligtvis också större säkerhet för dig som skytt.

INTERVJU MED

Thomas Lippman
STEINER OPTICS

N

är började du jaga och hur kom du I kontakt
med jakten?

Min pappa har jagat så länge jag kan minnas, och jag följde
med honom från det att jag lärt mig att gå och växte på så sätt
in i jakten och allt runt omkring det. Sköta om jaktmarken, ta
hand om fällt vilt, stycka och självklart också laga mat. Jag tog
min jägarexamen när jag fyllde 15 och sedan dess har jag varit
i skogen med min studsare.

Vilken är din favoritjakt?
Smygjakt på rådjur och vildsvin.

Hur mycket hinner du jaga?
Det beror på säsong, både jakt och jobbmässigt, men jag
försöker vara ute på marken minst en gång i veckan. I
högsäsong så kan jag vara ute dygnet runt om det finns tillfälle, framförallt på helgerna i och med att chefen gärna vill ha
mig på kontoret på vardagarna.

Hur kommer det sig att du började på Steiner?
Jag och pappa har alltid använt Steiners produkter, i och med
att jag är född och uppvuxen i Bayreuth så är Steiner ett lokalt
företag och att kunna ha så bra produkter tillverkade i sin
hemstad känns bra. Att sedan får arbeta här och kombinera
arbete och min passion för jakt är en extra bonus.

Har du haft olika positioner inom företaget?
Ja, jag började som fin-optiker och byggde alltså kikare och
kikarsikten. Efter tre år fick jag möjligheten att gå vidare till
försäljningsavdelningen som assistent och efter vidareutbildning är jag nu försäljningsansvarig.
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Påverkar ditt jaktintresse produktutvecklingen
på något sätt?
Jag arbetar huvudsakligen med försäljning på exportsidan,
men företaget tar alltid tillvara medarbetarnas input vid
framtagandet av nya produkter. Oavsett om det handlar om
jaktprodukter eller annat i sortimentet.

Vad är styrkan med Steiner som optikvarumärke/
företag?
Vi är marknadsledande i Tyskland vilket vi är mycket stolta
över, det finns ju stark konkurrens från andra lokala varumärken. Vi har pålitliga, skräddarsydda produkter som ger
”mest optik för pengarna”

Vad är den största utmaning när man tar fram ny optik?
Det är att ta fram produkter med nya funktioner som verkligen tillför något. Vi tar fram produkter för att ge användaren
en bättre upplevelse på ett enklare sätt och vi sätter inte in
något bara för att det ska vara en ny pryl, den ska tillföra
något också.

Slutligen, är det sant att tyska jägare alltid har minst tre
kikare med sig ut på jakt?
Visst är det så, ofta har vi ännu fler! Nej skämt åsido, jag kan
ju inte uttala för alla tyska jägare men för mig har alltid kikaren varit en viktig del i utrustningen, i princip lika viktig som
studsaren. Jag har olika typer av handkikare för olika typer av
jakt och ser det som otroligt viktigt att kunna observera viltet
och avgöra om det är skjutbart eller inte. Det finns så klart
jakttillfällen då man inte hinner med att använda handkikare
som vid drevjakter, men det är alltid bättre att observera genom en handkikare än genom ett kikarsikte, både ur bildkvalitet och ur säkerhetsavseende.
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STEINER NYHETER
STEINER M-SERIEN

M-serien baserad på den världsberömda Steiner M5Xi-modellen är en ny milstolpe för kikarsikten. M8Xi erbjuder åtta
gånger zoom och brett synfält sikt, M7Xi-modellen har en sju gånger zoom och imponerande synlighet.
M8Xi IFS och M7Xi IFS-modellerna är de absoluta toppmodellerna från Steiner-optik. De har toppmodern teknik som
en anpassningsbar skärm som visar korrekt information om din miljö i realtid och en inbyggd ballistisk kompensator
som visar vilka inställningar du gjort i förhållande till målet. All information kan hanteras enkelt via din smartphone. Helt
testad av Steiner. IFS siktena i M-serien har tio års garanti på optiken och en två års garanti på elektroniken. Preliminär
leverans till Sverige under fjärde kvartalet.

STEINER M7Xi 4-28x56

NYHET

Vikt: 950 g | Längd: 387 mm | Ögonavstånd: 90 mm |
Synfält/100 m: 1,42 m / 9 m | Garanti: 10 år

STEINER M8Xi 1-8x24

CIRKAPRIS

38 999:-

CIRKAPRIS

34 499:-

CIRKAPRIS

60 999:-

CIRKAPRIS

31 499:-

NYHET

Vikt: 750 g | Längd: 274 mm | Ögonavstånd: 90 mm |
Synfält/100 m: 4,8 m / 34,2 m | Garanti: 10 år

STEINER M7Xi IFS 4-28x56

NYHET

Vikt: 1150 g | Längd: 390 mm | Ögonavstånd: 90 mm |
Synfält/100 m: 1,42 m / 9 m | Garanti: sikte 10 år, elektroniken 2 år

OPTIK
Genom att välja rätt kikarsikte för ditt vapen och dina behov gör du det
enklare, snabbare och mer exakt. Rätt handkikare, är nog så viktigt både i
skogen, på skjutbanan och på sjön. I vårt sortiment hittar du högkvalitativa
Steiner och Burris.
Läs mer: www.sakosverige.se
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STEINER M5Xi 5-25x56

Det här är det optimala långhållssiktet. Med
hög förstoring och en oslagbar optisk kvalitet är
detta valet för dig som tar ditt skytte på riktigt
allvar. Denna modell finns även i svart.
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STEINER RANGER 1-4x24

STEINER FLIP COVERS

Drevjaktsspecialisten med äkta 1 x zoom som gör det möjligtatt skjuta med båda ögonen öppna utan förvanskning av
bilden. Det belysta riktmedlet justeras enkelt och fungerar perfekt även i starkt dagsljus, den är alltså ett mycket bra
alternativ till det fasta rödpunktsiktet.

Steiner original flip covers finns till samtliga Ranger-modeller.
Ett skydd för främre lins och ett för okularet.

Vikt: 490 g | Längd: 262 mm | Ögonavstånd: 90 mm | Synfält /100 m: 37 m / 9,2 m | Garanti: 10 år*

1-4x24, 2-8x42 samt 3-12x56 & 4-16x56.

*Två år på elektroniken

CIRKAPRIS

STEINER MICRO REFLEX SIGHT (MRS)

549:- /paket
Riktmedel 4A-1

Kompakt kvävefyllt rödpunktssikte för de riktigt snabba skotten på
närmare håll. Parallaxfritt och skjutbart med båda ögonen öppna för
maximal överblick på situationerna i skogen.

CIRKAPRIS

STEINER RANGER 2-8x42

10 999:-

Slank och elegant all-roundmodell som passar framförallt för jakt under dagtid. Täcker in 90 procent av all svensk jakt.
CIRKAPRIS

STEINER RANGER KIKARSIKTEN

4 999:-

Vikt: 585 g | Längd: 303 mm | Ögonavstånd: 90 mm | Synfält /100 m: 18,3 m / 4,6 m | Garanti: 10 år*
*Två år på elektroniken

Rangersiktena är med sin korta tub och slanka design det optimala verktyget för den kräsne jägaren. Byggt på
en 30 mm hårdanodiserad aluminiumtub med High-Contrast linser vilka levererar en ljustransmission på över 90%.
Siktena är vattentätta ned till 2 meter även med skyddshuvarna avskruvade. Steiners patenterade sätt att fylla
sikten med kvävgas under tryck gör dem imfria. Samtliga fyra modeller har ett belyst 4A-I riktmedel, med 5
dagsljusinställningar och 6 stycken nattnivåer. Mellan respektive nivå är belysningen avstängd så man sparar
enkelt batteri och kommer snabbt till rätt nivå igen när det väl gäller. Justeringsrattarna ger dig tydliga klick
vid inskjutningen så du får återkoppling på antal klick som är gjorda.

STEINER RANGER 2,5-10x50

STEINER RANGER BC 3-12x56

Vikt: 640 g | Längd: 315 mm | Ögonavstånd: 90 mm | Synfält /100 m: 14,7 m / 3,7 m | Garanti: 10 år*

Detta utmärkta vaksikte får genom de fem medföljande justeringsrattarna en dimension till. Beroende på kaliber och
kula väljer du ratt för just dina behov. Skjuter in på 100 m och sedan har du en enkel och väl fungerande justering upp
till 400 meter och du slipper syfta på hur mycket du behöver hålla upp.

Riktmedel 4A-1

CIRKAPRIS

11 999:-

CIRKAPRIS

12 999:-

NYHET

En efterlängtad modell som med sin fina ljustransmission fungerar långt in på kvällen.
*Två år på elektroniken

*Två år på elektroniken

Vikt: 705 g | Längd: 387 mm | Ögonavstånd: 90 mm | Synfält /100 m: 1,42 m / 9 m | Garanti: 10 år*

Riktmedel 4A-1

STEINER RANGER 3-12x56
Riktmedel 4A-1

Ett kraftfullt vaksikte som med sin låga vikt även passar bra på standardvapnet. Den distinkta belysta punkten hjälper
dig att placera skottet säkert, även i skymning.
CIRKAPRIS

15 999:-

Vikt: 705 g | Längd: 337 mm | Ögonavstånd: 90 mm | Synfält /100 m: 12 m / 3 m | Garanti: 10 år*
*Två år på elektroniken

STEINER RANGER BC 4-16x56

Speciellt utformad för en långa håll och skymning. Ett utmärkt val för skjutbanan eller toppfågel. Upp till 90%
ljustransmission samt ett finjusterbart belyst riktmedel gör siktet angenämt att använda i gryning och skymning. Hög
förstoring och parallaxjustering kombinerat med de fem medföljande ballistiska justeringsrattarna gör detta sikte till ett
riktigt kompetent långhållsalternativ.

Riktmedel 4A-1

CIRKAPRIS

13 499:-

STEINER RANGER 4-16x56

Vikt: 720 g | Längd: 368 mm | Ögonavstånd: 90 mm | Synfält /100 m: 4,8 m / 34,2 m | Garanti: 10 år*
*Två år på elektroniken

Långhållsspecialisten med parallaxjustering från 50 meter för krävande skott på långa håll. Med en främre lins på
56 mm klarar du dig långt in i skymningen.
Vikt: 720 g | Längd: 368 mm | Ögonavstånd: 90 mm | Synfält /100 m: 9,2 m / 2,3 m | Garanti: 10 år*
*Två år på elektroniken

Riktmedel 4A-1
CIRKAPRIS
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16 999:-

Riktmedel 4A-1

CIRKAPRIS

14 499:77

STEINER KIKARE

Steiners kikare används i det tuffast tänkbara sammanhang till exempel Volvo Ocean Race och av många Nato-styrkor
runt om i världen. Funktionalitet och robusthet genomsyrar hela produktlinjen.

NANOBEHANDLADE LINSER

SteinerNano-Protection ger linserna
en smuts- och vattenavvisande yta.
Risken för hårt sittande föroreningar
minskar och rengöringen blir enklare.
Den ultratunna ytan är extremt
slitstark och garanterar att din kikare
kommer att ge dig bästa möjliga
upplevelser över lång tid.

KVÄVGAS FYLLNING MED
TVÅVÄGS VENTILTEKNIK

NYHET

Den mest kompakta och precisa
handkikaren med laseravståndsmätare,
porroprismakonstruktionen gör att den är
optimal att hantera med enhandsfattning.

EXTREMT ROBUSTA

Imbildning eller bildande av kondens
inuti kikaren är helt uteslutet med
denna högteknologiska lösning.
Kikaren klarar av temperaturvariationer
på mellan -40 ° till +80 ° C. Vår tvåvägs
ventilteknik gör kontroll och service
möjlig även efter mycket lång tid.

Det högteknologiska lättvikstshuset
i Steiners porroprismamodeller är
tillverkat av Makrolon®. Det är en
kolfiberarmerad polykarbonat som
är både temperatureresistent och
korrosionsbeständig. Användningen
av detta material gör kikarna i det
närmaste oförstörbara.

CIRKAPRIS

19 999:-

STEINER NIGHTHUNTER 8x56 | 10x56
Nighthunter 8X56 och 10x56 ger dig
möjligheten att identifiera ditt vilt efter det att
konkurrenterna redan gått hem. Steiners senaste
utveckling inom kikarteknologin är resultatet av
70 års optisk innovation och utveckling. Den här
teknologin tillsammans med Steiners jaktliga arv
har skapat det ultimata optiken för jakt i mörker.
Nya Steiner Nighthunter - nästan som att ha ett
orättvist övertag.

STEINER COMMANDER
Den nya Commander-samlingen är oöverträffad
när det gäller teknik och innovation. Den
knivskarpa optiken samt den optimala
kombinationen av praktisk, robusthet, precision
och komfort tar kikaren till en helt ny nivå.
Commander är valet för de allra mest krävande
användarna.
Versioner: 7x50, 7x50c, Global 7x50c

STEINER LRF 1700

STEINER COMMANDER
7x50
CIRKAPRIS 13

990:-

STEINER COMMANDER
7x50C
CIRKAPRIS

14 990:8x 56, CIRKAPRIS 13 499:10x 56, CIRKAPRIS 15 499:-

STEINER NAVIGATOR PRO
Navigator Pro familjen är det perfekta valet för
alla vattensporter och båtliv. Prisvärd är ordet
för denna. Oavsett modell så är kikaren pålitlig,
enkel att hantera och robust, precis som man
förväntar sig av en Steinerprodukt.

STEINER NAVIGATOR PRO
7x30
CIRKAPRIS
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3 990:-

STEINER NAVIGATOR PRO
7x50C
CIRKAPRIS

6 790:-
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BURRIS OPTIK

STEINER OBSERVER
Den nya Observer serien är gjord för
största möjliga flexibilitet för ett mångsidigt
användande i olika situationer och under
skiftande omständigheter. Två fullstora
lättviktskikare ger en komfortabel
ergonomisk design vilket gör det enkelt
och bekvämt att använda dem under långa
observationer. Krispig återgivning ljusa
bilder och ett bra synfält gör dessa kikare
svårslagna i sin prisklass.

Burris är världens första och enda tillverkare av kikarsikte med inbyggd avståndsmätare och kulbanekompensator. Du
får avståndet i meter och en indikation i det belysta riktmedlet på hur mycket du måste hålla upp på detta avstånd med
just ditt val av ammunition.

BURRIS ORACLE SIGHT
STEINER OBSERVER 8x42
CIRKAPRIS

3 999:-

Ett innovativt bågsikte i aluminium med avståndsmätare och avståndskompensator.
Siktet tar även hänsyn till skjutvinkel. Mätknappen kan placeras så den passar din
skjutstil och har inte någon lins som kan bli smutsig eller imma igen.

STEINER OBSERVER 10x42
CIRKAPRIS

6 249:-

CIRKAPRIS

11 900:-

CIRKAPRIS

19 999:-

CIRKAPRIS

17 599:-

BURRIS BALLISTIC III™ LASERSCOPE 4-16x50

STEINER SAFARI ULTRA SHARP
Porroprisma med unik skärpeinställning
De två porroprismamodellerna 8x30 och 10x30
har vidare-utvecklats med SPORT AUTOFOKUS
PLUS Med en enkelt reglage ställer du om kikaren
från långhåll till närobservation; två till tjugo
meter. Tack vare det nya systemet överkommer
man det som tidigare varit porroprismakikarens
nackdel, närobservation. I fjärrläget har man som
vanligten kikare där man inte behöver ställa om
skärpan utan enkelt kan följa ett vilt i rörelse och
koncentrera sig på just observationen.
Kompaktmodellerna 8x22 och 10x26 kan man
alltid ha med sig utan att behöva släpa på onödig
extra vikt. Detta är riktiga kikare i kompaktformat
som återger naturliga färger och en har en mycket
fin klarhet i bilden.

NYHET

Tredje generationen av Balistic Laser Scope serien har utrustats med en förfinad laser
och mäter nu på upp till 1000 meter. Avståndskompensationen är kompatibel vid alla
förstoringsgrader. Siktet har större förstoring och ett nytt riktmedel för vindavdriftskompensation.
Vikt: 737 g | Längd: 400 mm | Synfält / 100m: 2,2 - 7,6 mm | Riktmedel: X96
Finish: mattsvart | Laseravståndsmätning (max): 1007 m | Laseravståndsmätning (djur): +/- 1m

STEINER SAFARI ULTRA
SHARP 10x26
CIRKAPRIS

1799:-

BURRIS BALLISTIC III™ LASERSCOPE 4-12x42

STEINER SAFARI ULTRA
SHARP 8x22
CIRKAPRIS

Vikt: 737 g | Längd: 330 mm | Synfält / 100m: 2,7 - 7,6 mm | Riktmedel: X38
Finish: mattsvart | Laseravståndsmätning (max): 913 m | Laseravståndsmätning (djur): +/- 1m

1 599:-

BURRIS FASTFIRE III™ VATTENTÄTT

Burris ultrakompakta reflexsikte är hundra procent vattentätt, med
obegränsat ögonavstånd och en vikt på bara 25 gram kan det monteras
på i princip alla vapen på marknaden. Skyddshuven med ”skärm” går
även att skjuta med den monterad tack vare de genomskinliga linserna
fram och bak på huven.

3 MOA

STEINER RANGER XTREME
Med nya linser har Steiner skapat en kikare
med högre kontrast, bättre field of view och
uppnått en ljustransmission på 92%. Nydesignad
ögonmussla med steglös justering, bättre
nackband och förbättrat okularskydd gör Ranger
Extreme till testvinnare i tyska jakttidningen
Pirsch.

CIRKAPRIS

4 299:-

CIRKAPRIS

3 299:-

BURRIS FULLFIELD II 3-9x40

Ett kikarsikte med 1” tub, stryktåligt och vattentätt gör det till ett utmärkt kikarsikte
för varje studsare.

Finns i 8x32, 8x42, 10x42 och 8x56.

STEINER RANGER XTREME
8x56
CIRKAPRIS
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8 799:-

STEINER RANGER XTREME
10x42
CIRKAPRIS

7 799:-
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BURRIS FOUR X

BURRIS FULLFIELD E1 ™

Samtliga linser i siktena är behandlade med HiLume coating för maximal ljustransmission. Okularlins och
objektivlinsen har dessutom fått HiLumeStorm Coat - en vatten- och smutsavvisande behandling för extra skydd.
Riktmedlet (belyst 4) är placerat i andra bildplanet och är alltså inte medförstorande. Rejält mönstrad zoomring ger
enkel hantering även med vantar på. Den helt nyutvecklade belysningsenheten är justerbar i elva nivåer.

Den belysta en-tums Fullfield-serien med många förbättringar gällande linsbehandling och optisk kvalitet.
Tidigare generationer har sålts i över 500 000 exemplar över hela världen och är välkända för sin robusthet.

BURRIS FULLFIELD E1 ™ 3-9x40
Vikt: 482 g | Längd: 310 mm | Synfält / 100m: 11 - 4.3 mm
Riktmedel: Riktmedel 4 | Finish: Mattsvart | Ögonavstånd: 7.9 - 9.7 cm

CIRKAPRIS

4 499:-

BURRIS FOUR X 3-12x56
CIRKAPRIS
LONG RANGE

6 499:7 499:-

BURRIS FOUR X 1.5-6x42
CIRKAPRIS

5 499:-

BURRIS FOUR X 1-4x 24
CIRKAPRIS

5 499:-

Ballistic knobs

BURRIS FULLFIELD E1 ™ 6.5-20x50
Vikt: 539 g | Längd: 368 mm | Synfält / 100m: 5,9 - 2 mm
Riktmedel: Ballistic Plex E1 | Finish: Mattsvart | Ögonavstånd: 7.9 - 9.1 cm

CIRKAPRIS

4 999:-

BURRIS VERACITY

Burris Modular Adjustment Dial (M.A.D)
-system ger dig möjligheten att välja mellan
targetrattar eller vanliga justerrattar med
täckhuv på både höjd- och sidojusteringen.

BURRIS FULLFIELD E ™ 2-7x35
1

Vikt: 340 g | Längd: 290 mm | Synfält / 100m: 15 - 4.3 mm
Riktmedel: Ballistic Plex E1 | Finish: Mattsvart | Ögonavstånd: 7.9 - 10.4 cm

CIRKAPRIS

3 299:-

BURRIS VERACITY 3-15x50

BURRIS VERACITY 5-25x 50

CIRKAPRIS

CIRKAPRIS

10 499:-

14 299:-

BURRIS XTR II™

Fem gångers zoom paketerat i en extra kraftig 34 mm aluminumtub. Zero Click Stop teknologin gör det enkelt att gå
tillbaks till ursprungsinställningen utan att behöva ha koll på antal klick. Medförstorande riktmedel för maximal precision
när avstånden börjar bli intressanta.

BURRIS FULLFIELD E1 ™ 4.5-14x42
Vikt: 510 g | Längd: 330 mm | Synfält / 100m: 7.3 - 2.5 mm
Riktmedel: Ballistic Plex E1 | Finish: Mattsvart | Ögonavstånd: 7.9 - 9.7 cm

CIRKAPRIS

5 249:-

BURRIS XTR II 5-25x50
CIRKAPRIS
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18 599:-

BURRIS XTR II 3-15x50
CIRKAPRIS

15 799:-

BURRIS XTR II 1-5x 24
CIRKAPRIS 18

599:83

BURRIS SOLID STEEL BASES

BURRIS XTR TACTICAL QD MONTAGE

Som namnet anger är även dessa baser frästa ur
solida stålstycken. De finns speciellt framtagna
för Tikka-studsare, Sako-studsare och många
andra märken. Tikka-modellen har ett främre
fäste som är vändbart och kan då anpassas för
olika långa montage.

Xtreme Tactical Rings är konstruerade för att klara av brutal
användning från tävlingsskyttar och andra professionella
användare. Lätta men ändå med rejäl kraft för att hålla emot de
kraftigaste rekylerna.
Finns i olika höjder och för olika optikdiametrar.

TU-SAKO
CIRKAPRIS

699:-

TU-TIKKA REV
CIRKAPRIS

499:-

CIRKAPRIS

1 699:-

CIRKAPRIS

1 799:-

CIRKAPRIS

1 499:-

BURRIS XTR SIGNATURE RINGAR
De nya XTR Signature ringarna ger mycket hållfasthet och kraft
med exceptionellt lite vikt.

BURRIS XTB WEAVER-STYLE
SOLID STEEL BASES

Självcentrerande klämmor som passar Picatinnyskenor av alla
bredder. Pos-Align® Inserts teknologi vilket garanterar perfect
centrering av siktet i ringarna, samt skyddar siktet från repor.

Baser anpassade för Weaver och Picatinny-ringar.
Ger låga och fina montage med låg vikt. Finns till
både Sako och Tikka-studsare.

Levereras med tre set inserts +/-5 MOA, +/-10 MOA, +/-20
MOA för extra justermån. Finns i tre olika höjder för en-tum,
30 mm och 34 mm.

XTB-TIKKA
CIRKAPRIS

499:-

XTB-SAKO
CIRKAPRIS

699:-

BURRIS SPEEDBEAD™
SpeedBead-fästet är den optimala lösningen för att få ett så
lågt montage som möjligt av ditt FastFire rödpunktssikte.
Monteras vid kolvhalsen på vapnet och du kan skjuta lika
instinktivt som vanligt. Finns för ett stort antal olika vapen.

BURRIS SIGNATURE RINGS

Frästa ur ett solitt stycke stål med Burris patenterade insertringar i polymer (Pos-Align Inserts) gör att siktet sitter
ordentligt samtidigt som det skonar siktestuben från eventuella klämskador. Det medföljer extra insert-ringar som kan
tillföra extra justermån vid behov. Ringarna finns för en-tums och 30 mm sikten i olika höjder och anpassade för
dovetail eller Weaver-baser. Det blir inte mycket bättre än så här.

BURRIS RINGMOUNTS TILL TIKKA
Kombinerad bas och ring, speciellt framtagen till Tikka T3.
Finns i en-tum och 30 mm.

84

1“ Zee Ring Pairs, fit
Weaver-style bases, med

30 mm Zee Ring Pairs, fit
Weaver-style bases, med

30 mm Ring Pairs, universal
dovetail, med

1“ Zee Ring Pairs, fit
Weaver-style bases, high

30 mm Zee Ring Pairs, fit
Weaver-style bases, high

30 mm Ring Pairs, universal
dovetail, high

CIRKAPRIS

999:-
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OPTILOCK™

De nya Optilock™ fästena har designats om för att passa ditt Sako tillverkade vapen ännu bättre. De har utvecklats
och förbättrats på ett antal punkter för att göra dem ännu bättre och göra att ditt optikmontage verkligen matchar
kvaliteten på din vapen.

KLÄDER OCH TILLBEHÖR
Kvalitet, komfort och skydd mot vädrets makter. Kläder och tillbehör
är en viktig del av skytte och jakt. Optimera din klädsel både i funktion
och stil, de högkvalitativa produkterna från Beretta och Zamberlan har
utvecklats för att klara de tuffaste utmaningarna och göra det med stil.
Läs mer: www.sakosverige.se

OPTILOCK™ BAS

OPTILOCK™ RINGAR

OPTILOCK™ RINGMOUNT

Standardbasen till Optilock har fått en
indexeringsskåra som gör det enklare
att linjera bas och ring vid montering.
Alla baserna har dessutom fått en
uppdaterad design vilket får dem att
passsa ditt vapen bättre rent estetiskt.
Baserna tillverkas i olika längder och är
även specifikt utformade för att passa
din Sako eller Tikka-studsare.
Rekomenderat åtdragningsmoment för
fästet mot lådan är 5 Nm.

Optilock™ ringar finns i ett flertal
diametrar och i olika höjder vilket gör det
möjligt att monterade flesta kikarsikten på
din Sako eller Tikka studsare.
Rekomenderat åtdragningsmoment för
de fyra skruvarna ovanpå ringen 3,5 Nm.

Optilock ringmounts är precisionsfrästa
ur ett stycke solitt stål. detta gör att de
passar exakt i de integrerade fästena på
vapnens låda och ger ett mycket exakt
kikarmontage. Optilock ringmounts finns
till både Sako och Tikka, de är förpackade
i par och alla verktyg för montering ligger
i förpackningen. Ringmounts finns i två
diametrar 25,4 (1 tum) och 30 mm.
Även till Optilock Ringmounts medföljer
den patenterade sfäriska polymerringen
som gör montaget enklare.
Rekomenderat åtdragningsmoment för
fästet mot lådan är 5 Nm och de fyra
skruvarna ovanpå ringen 3,5 Nm.

1. VÄLJ OPTILOCK™ BAS

2. VÄLJ OPTILOCK™ RING

VAPEN

VÄLJ FÖLJANDE OPTILOCK BAS

Tikka, 17 mm rail

Optilock Base, Tikka*

Sako 85 (XS-SM), Sako 75 (I-III,
SM), Sako L461/L579, S491/M591

Optilock Base,
Sako Short*

Sako 85 (SM-L), Sako 75 (III-V)

Optilock Base,
Sako Long*

Sako 85 (M-XL), Sako 75 (IV-V)

Optilock Base, Sako
Extended

Sako Quad, Finnfire II,
11 mm rail

Optilock Base,
Sako Rimfire

Sako A7, Picatinny/Weaver

Optilock Base,
Weaver Rail

B
A

A Tub
diameter

1”

30 mm

34mm och 36mm ringarna levereras med våra egna
Optilock™ HD baser. Dessa ringar är inte kompatibla
med Optilock standard baser.
86

34 mm
36 mm

B

Objektivets yttre diameter (mm)

Välj följande
Optilock-ring

w/ standardpipa

w/ varmintpipa

<59

<51

1” XTRA LO*

<63

<55

1” LO*

<73

<65

1” ME*

<83

<75

1” HI*

<63

<55

30mm XTRA LO*

<67

<59

30mm LO*

<75

<67

30mm ME*

<83

<75

30mm HI*

<77

<69

34mm LO*

<87

<81

34mm ME*

<79

<71

36mm LO*
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SKYTTEKLÄDER

Berettas kläder och tillbehör är utformade för att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat,

SKYTTEKLÄDER

Berettas kläder och tillbehör är utformade för att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat,
oavsett om det är i skogen eller på skjutbanan.

oavsett om det är i skogen eller på skjutbanan.
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WINDSHIELD SHOOTING
JACKET
GT043
Vindskyddad skjutjacka med
stora framfickor
CIRKAPRIS 2 099:-

SPORTING VEST
GT6 9 1
Skjutväst designad för Sporting
CIRKAPRIS 1 399:-

SPORTING VEST WOMAN
GT023
Sportingväst för kvinnor
CIRKAPRIS 1 399:-

DT11 COTTON SLIDE VEST
GT073
Skjutväst för alla typer av
skytte, passar både höger- och
vänsterskyttar
CIRKAPRIS 1 299:-

FULL COTTON VEST
GT681
Kraftig skjutväst i bomull. Det
finns en anledning till att detta
är en storsäljare
CIRKAPRIS 1 299:-

TRAP COTTON VEST
GT083
Skjutväst för trapskytte, passar
både män och kvinnor
CIRKAPRIS 949:-

FULL MESH VEST
GT 671
Lätt meshväst, perfekt när det
hettar till
CIRKAPRIS 849:-

TARGET LEATHER GLOVES
GL013
Handskar av högkvalitativt
läder
CIRKAPRIS 699:-

PRO MESH GLOVES
GL311
Handskar i lätt mesh och mocka
CIRKAPRIS 599:-

SHOOTING SHOES 490
SC011
Skjutskor för optimal balans
CIRKAPRIS 1 699:-

BROKEN CLAY SWEATSHIRT
FU033
Sweatshirt med dragkedja.
Har en “krossad lerduva” tryckt
som hyllning till alla
våra skyttar
CIRKAPRIS 749:-

BROKEN CLAY POLO
MP033
Pikétröja med en “krossad
lerduva”
CIRKAPRIS 499:-

TECH SHOOTING T-SHIRT
TS292
Teknisk skytteskjorta
CIRKAPRIS 649:-

BROKEN CLAY T-SHIRT
TS073
T-shirt med en
“krossad lerduva”
CIRKAPRIS 399:-

VICTORY CORPORATE
T-SHIRT
TS342
T-shirt i bomull med
Beretta logo
CIRKAPRIS 399:-

VICTORY CORPORATE
T-SHIRT LS
TS352
Långärmad bomullströja med
Beretta logo
CIRKAPRIS 499:-

BERETTA PP TECH SHORT
SLEEVES
IM131
Lögonfallande
funktionsunderställ, svårt
att missa vilket som är ditt
favoritvarumärke
CIRKAPRIS 749:-

BERETTA PP TECH LONG
SLEEVES
IM141
Långärmat funktionsunderställ
för Berettafantasten
CIRKAPRIS 849:-

BROKEN CLAY CAP
B T023
Keps med en
“krossad lerduva”
CIRKAPRIS 249:-

BERETTA PATCH CAP
B T031
Keps med Beretta logo,
finns i olika färger
CIRKAPRIS 249:-

BERETTA TEAM CAP
BT 0 5 1
Beretta Team-keps,
finns i olika färger
CIRKAPRIS 249:-
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B-WILD SERIEN

692- OCH TRANSFORMER SERIEN

Beretta B-Wild är en mångsidig serie med något för alla jägare.

Beretta 692 och Transformer-serien innehåller ett omfattande utbud av utrustning för skjutbanan.
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692 GUN CASE
FOM200
Fodral för hagelgevär, 128 cm
CIRKAPRIS 999:-

692 GUN CASE
FOM100
Fodral för hagelgevär, 140 cm
CIRKAPRIS 1 199:-

692 MULTIPURPOSE
CARTRIDGE BAG
BS541
Mediumstor skjutbaneväska,
39 * 25 * 28 cm
CIRKAPRIS 1 149:-

692 MULTIPURPOSE
CARTRIDGE BAG
BS551
Skjutbaneväska med plats för
det lilla extra du kan behöva
43 * 28 * 33 cm
CIRKAPRIS 1 249:-

692 BACKPACK
BS561
Ryggsäck för bana och fritid
CIRKAPRIS 1 399:-

692 CABIN TROLLEY
BSH330
Kabinväska i 692-serien,
res med stil 128 cm
CIRKAPRIS 1 699:-

692 SOFT MAXI DUFFLE
WITH WHEELS FORGUN
CASE
BSH400
Maxad rullväska för den
långa resan
CIRKAPRIS 2 399:-

TRANSFORMER SOFT
CASE M
FO311
Hagelgevärsfodral med
fuktabsorberande
foder, 128 cm
CIRKAPRIS 1 499:-

TRANSFORMER SOFT CASE L
FO291
Hagelgevärsfodral med
fuktabsorberande foder 140 cm
CIRKAPRIS 1 599:-

TRANSFORMER
CARTRIDGE BAG
BS691
Patronväska med
förstärkt botten
CIRKAPRIS 1 599:-

TRANSFORMER BACKPACK
BS711
Koffertryggsäck med avtagbar
liten extra ryggsäck
CIRKAPRIS 1 899:-

B-WILD GUN CASE
FO201
Fodral för hagelvapen, 128 cm
CIRKAPRIS 599:-

B-WILD GUN CASE
FO191
Fodral för hagelvapen,
140 cm
CIRKAPRIS 599:-

B-WILD DOUBLE GUN CASE
FO211
Dubbelfodral för hagelvapen,
140 cm
CIRKAPRIS 849:-

B-WILD RIFLE CASE
FO231
Vapenfodral för studsare,
132 cm
CIRKAPRIS 629:-

B-WILD DOUBLE RIFLE CASE
FO251
Dubbelt vapenfodral för
studsare, 120 cm
CIRKAPRIS 899:-

B-WILD PACKABLE
GUN CASE
FO261
Lätt överdrag för hagelvapen,
enkelt att packa undan
i jaktsituationer, 140 cm
CIRKAPRIS 229:-

B-WILD MEDIUM
CARTRIDGE BAG
BS651
Väska för 250 patroner
CIRKAPRIS 399:-

B-WILD 50 SHELL POUCH
CA061
Väska för 50 patroner
CIRKAPRIS 299:-

B-WILD CARTRIDGE WALLET
BS671
Patronhållare med
bältesklämma för
studsarammunition
CIRKAPRIS 199:-

B-WILD CARTRIDGE BELT
GA12
CA071
Patronbälte för kaliber
12 ammunition
CIRKAPRIS 299:-

B-WILD GAME BAG
BS631
Rymlig väska för transport av
vilt eller din jaktutrustning
CIRKAPRIS 399:-

B-WILD BOOTS BAG
BS641
Stövelväska, varför smutsa ned
bilen mer än nödvändigt
CIRKAPRIS 479:-
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VAPENVÅRD

TERRAIN- OCH HOPLON SERIEN

Terrain- och Hoplonserien är valen för den kvalitetsmedvetna jägaren. Terrain är en kombination av vacker

Beretta har ett brett utbud av tillbehör för vapenvård.

canvas och läder. Hoplon-serien är handgjord av rejält toskanskt läder.
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TERRAIN GUN CASE
FO171
Vapenfodral, 134 cm
CIRKAPRIS 1 799:-

TERRAIN TAKE DOWN
GUN CASE
FO181
Take-downfodral, 90 cm.
Separata fack för kolv och pipa
CIRKAPRIS 1 999:-

TERRAIN HULL POUCH
BS611
Perfekt för fågeljakten,
patronväska för 50 patroner
CIRKAPRIS 749:-

TERRAIN CARTRIDGE BAG
BS591
Vacker patronväska med
justerbart lock
CIRKAPRIS 1 249:-

FACTORY OFFICIAL CLP GUN
OIL 25ml
OL011
Berettas officiella vapenolja
CIRKAPRIS 89:-

GUN OIL SPRAY
OL360
Olja 125 ml
CIRKAPRIS 69:-

GUN OIL 125ml SPRAY
OL370
Vapenolja 125 ml sprayflaska
CIRKAPRIS 59:-

INTERFLON OIL 25ml
OL380
Teflonolja tar bort rost och
smörjer 10 gånger mer effektivt
CIRKAPRIS 119:-

TERRAIN GUN SLING
SL061
Stilig vapenrem
CIRKAPRIS 459:-

TERRAIN RIFLE SLING
SL051
Lite bredare vapenrem för
längre turer
CIRKAPRIS 499:-

HOPLON ZIPPERED SINGLE
GUN CASE
FO071
Vårt vackraste vapenfodral för
hagelgevär med upp till
81 cm pipa
CIRKAPRIS 6 799:-

HOPLON SINGLE
SHOTGUN CASE
FO081
Klassiskt hagelfodral med klaff
istället för dragkedja
CIRKAPRIS 7 299:-

STOCK OIL 90ml TRU-OIL
OL400
Stockolja
CIRKAPRIS 159:-

BARREL CLEANER 125ml
OL350
Borecleaner tar bort t.ex.
koppar, bly och plastrester
CIRKAPRIS 69:-

BLACK METAL BURNISH
CK050
Snabb-blåneringsvätska
för mindre jobb
CIRKAPRIS 129:-

WHITE GREASE
CK290
Beretta vapenfett
CIRKAPRIS 99:-

HOPLON DOUBLE
SHOTGUN CASE
FO091
Har du ett par hagelvapen kan
de inte bäras vackrare än så här
CIRKAPRIS 14 499:-

HOPLON RIFLE CASE
FO101
Vapenfodral för studsare,
120 cm
CIRKAPRIS 6 299:-

HOPLON RIFLE CASE
FO111
Vapenfodral för studsare,
132 cm
CIRKAPRIS 8 299:-

HOPLON CARTRIDGES BELT
BS451
Patronband med två
patronfickor
CIRKAPRIS 5 299:-

OILED CLOTH
CK831
Oljad mikrofiberduk,
för trä och metall
CIRKAPRIS 129:-

CLEANING KIT SHOTGUN
12 GA JA 20 GA
CK401/CK411
Draglappa
CIRKAPRIS 279:-

CLEANING PATCHES
CK070
Rengöringskit i plastfodral
CIRKAPRIS 79:-

FIELD POUCH SHOTGUN
CLEANING KIT
12 GA JA 20 GA
CK141/CK151
Omfattande rengöringskit
i tygväska, finns till kaliber
12 och 20
CIRKAPRIS 499:-

HOPLON 100CARTRIDGES
BAG
BS461
Patronväska för 100 patroner
CIRKAPRIS 4 699:-

HOPLON GUN SLING
SL031
Vapenrem för hagelgevär
CIRKAPRIS 1 399:-

HOPLON RIFLE SLING
SL041
Vapenrem för studsare
CIRKAPRIS 1 599:-

SET OF 3 SHOTGUN
BRUSHES 12 GA JA 20 GA
CK661/CK671
Utbytbar borstsats med tre
borstar för kal.12 respektive
kal. 20
CIRKAPRIS 99:-

SHOTGUN SNAP CAPS
12 GA JA 20 GA
SN12/20005009
Berettas original klickpatroner
för kaliber 12 och 20
CIRKAPRIS 129:-

SHOTGUN SNAP CAPS
12 GA JA 20 GA DELUXE
SN12/20006609
Högkvalitativa klickapatroner.
Finns till kaliber 12 och 20
CIRKAPRIS 449:-
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DAMER

JAKTKLÄDER

Berettas kollektion för kvinnliga jägare.

Bland Berettas jaktkläder hittar du ett alternativ för varje situation.

TRI-ACTIVE WP JACKET
GU513
Membranjacka för den
aktive jägaren
CIRKAPRIS 2 399:-

ACTIVE HUNT EVO JACKET
GU693
Lätt jacka som andas,
förstärkningar på rätt ställen
CIRKAPRIS 2 999:-

ACTIVE WP
PACKABLE JACKET
GU713
Vattetät skaljacka
CIRKAPRIS 1 899:-
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TRI-ACTIVE WP PANTS
CU572
Byxor för rörlig jakt
CIRKAPRIS 1 799:-

ACTIVE HUNT EVO PANTS
CU023
Lätta jaktbyxor
CIRKAPRIS 2 099:-

WP PACKABLE OVERPANTS
CU702
Skalbyxor som tar lite plats
i ryggsäcken
CIRKAPRIS 1 499:-

HUSH ACTIVE JACKET GTX
GU533
Vår tystaste jacka någonsin
CIRKAPRIS 3 099:-

MAN’S INSULATED
STATIC JACKET
GU451
Varm lite längre jacka, perfekt
då du sitter på pass
CIRKAPRIS 3 499:-

ADVANCE
SOFTSHELL JACKET
GU503
Vindtät softshelljacka
CIRKAPRIS 2 399:-

HUSH PRO PANTS GTX
CU562
Mycket tysta jaktbyxor
CIRKAPRIS 2 599:-

EXTRELLE ACTIVE JACKET W
GD132
Jacka för aktiv jakt
CIRKAPRIS 2 499:-

EXTRELLE ACTIVE PANTS W
CD222
Byxa för rörlig jakt
CIRKAPRIS 1 799:-

EXTRELLE HEATDRY STATIC
JKT GTX® W
GD142
Fodrad jacka för mer
stillasittande jakt
CIRKAPRIS 3 899:-

FUSION BIS JACKET W
GD152
Förstärkningsplagg anpassat
för dammodellerna av
våra jackor
CIRKAPRIS 1 899:-

ACTIVE TRACK JACKET W
P338
Rejäl fleecejacka
CIRKAPRIS 1 499:-

HALF ZIP FLEECE W
P332
Tunn fleeceskjorta
CIRKAPRIS 599:-

FUSION BIS PRIMALOFT®
JACKET
GU123
Primaloft-jacka, använd som
förstärkningsplagg eller
som den är
CIRKAPRIS 2 399:-

FUSION BIS PRIMALOFT®
VEST JACKET
GU143
Primaloft väst
CIRKAPRIS 1 699 :-

FUSION BIS PRIMALOFT®
PANTS
CU452
Primaloft byxor, perfekt då
temperaturen krypit ned rejält
CIRKAPRIS 2 299:-

BODY MAPPING 3D L/S
IM151
Kompressionunderställ
i funktionsmicrofiber
CIRKAPRIS 899:-

BODY MAPPING 3D S/S
IM161
Kortärmad kompressionströja i
funktionsmicrofiber
CIRKAPRIS 799:-

BODY MAPPING 3D PANTS
IM171
Kompressionsbyxor i
funktionsmicrofiber
CIRKAPRIS 799:-

EXTRELLE HEATDRY STATIC
PANTS GTX® W
CD212
Varma byxor för att sitta
på pass
CIRKAPRIS 2 599:-

MELLANLAGER

INSULATED STATIC
PANTS MEN
CU251
Varma jaktbyxor för den
kalla dagen
CIRKAPRIS 2 599:-

COMBI BIS JACKET
GU153
Primaloft-jacka med huva
CIRKAPRIS 2 399:-

ADVANCE SOFTSHELL PANTS
CU672
Vindtäta softshellbyxor
CIRKAPRIS 1 299:-
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BYXOR, TRÖJOR OCH SKJORTOR

BYXOR, TRÖJOR OCH SKJORTOR

Beretta kläder som passar både till skogs och vid andra fritidsaktiviteter.

Beretta kläder som passar både till skogs och vid andra fritidsaktiviteter.
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POLARTEC® B-ACTIVE
SWEATER
P337
Ribbstickad Polartec® jacka
CIRKAPRIS 1 599:-

POLARTEC® B-ACTIVE VEST
P341
Varm Polartec® väst
CIRKAPRIS 1 299:-

FULL ZIP FLEECE
P342
Fleecejacka med dragkedja
CIRKAPRIS 799:-

HALF ZIP FLEECE
P331
Fleecejacka med kort
dragkedja
CIRKAPRIS 599:-

PHEASANT V NECK SWEATER
PU032
En klassisk tröja i mjuk
Shetlandsull
CIRKAPRIS 1 499:-

WOOD FLANNEL BUTTON
DOWN SHIRT
LUA10
Rejäl flanellskjorta
CIRKAPRIS 699:-

FOUR SEASON SHIRT
LU641
Enfärgad högkvalitativ
bomullsskjorta
CIRKAPRIS 699:-

WOOD BUTTON
DOWN SHIRT
LU210
Snygg rutig skjorta med
button-downkrage
CIRKAPRIS 599:-

TECHNOWINDSHIELD
LONG ZIP
PU411
Vindtät membrantröja med
dragkedja i full längd
CIRKAPRIS 1 999:-

TECHNOWINDSHIELD
HALF ZIP
PU421
Vindtät membrantröja med
kort dragkedja
CIRKAPRIS 1 999:-

WILDTRAIL VEST WITH ZIP
GU413
Jaktväst i kraftig
vattenavvisande bomull
CIRKAPRIS 1 199:-

WILDTRAIL CARGO PANTS
CU013
Rejäla canvasbyxor som
fått en vattenavvisande
efterbehandling
CIRKAPRIS 1 299:-

WOOD PLAIN COLLAR SHIRT
LU801
Skjorta med antibakteriell
behandling, vanlig krage
CIRKAPRIS 599:-

TECH HUNTING POLO
MP112
En teknisk pikétröja för jakt
CIRKAPRIS 849:-

CORPORATE STRIPED POLO
MP013
Bomullspiké med Beretta
emblem
CIRKAPRIS 499:-

ROEBUCK T-SHIRT
TS013
T-shirt med en pixlad råbock
CIRKAPRIS 399:-

4 WAY STRETCH PRO PANTS
CU692
Våra absoluta favoritbyxor,
4-vägs stretch gör dem extremt
bekväma att röra sig i
CIRKAPRIS 1 799:-

WILDTRAIL PRO PANTS
CU712
Tunna rip-stopbyxor för
rörlig jakt
CIRKAPRIS 999:-

LEVESQUE VEST
GU064
Klassisk väst i microcanvas
CIRKAPRIS 1 599:-

LEVESQUE FUSEAUX
WITH ZIP
CU742
Snygga byxor i lätt bomull/
elastanblandning
CIRKAPRIS 949:-

WILD BOAR T-SHIRT
TS023
T-shirt med ett pixlat vildsvin
CIRKAPRIS 399:-

WOODCOCK T-SHIRT
TS043
T-shirt med skiss på en
morkullegravyr
CIRKAPRIS 399:-

DEER T-SHIRT
TS033
T-shirt med skiss på en
kronhjortsgravyr
CIRKAPRIS 399:-

PARTRIDGE T-SHIRT
TS103
T-shirt med skiss på en
rapphönegravyr
CIRKAPRIS 399:-
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SAFARI

TWEED

Vid jakt i varma miljöer är safarikläderna ett måste.

St. James är en snygg samling som innehåller innovativa material och traditionell stil.
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ST JAMES COAT
GU732
Tweedjacka
CIRKAPRIS 7 199:-

ST JAMES JACKET
GU593
Tweedkavaj
CIRKAPRIS 6 699:-

ST JAMES VEST
GU603
Tweedväst
CIRKAPRIS 4 699:-

ST JAMES BREEKS
CU951
Tweedknickers
CIRKAPRIS 3 999:-

ST JAMES CAP
BC040
Tweedkeps
CIRKAPRIS 1 099:-

ST JAMES COAT W
GD911
Tweedjacka för damer
CIRKAPRIS 7 199:-

ST JAMES JACKET W
GD242
Tweedkavaj för damer
CIRKAPRIS 6 699:-

ST JAMES VEST W
GD252
Tweedväst för damer
CIRKAPRIS 4 699:-

ST JAMES BREEKS W
CD531
Tweedkeps för damer
CIRKAPRIS 3 999:-

ST JAMES CAP W
BC500
Tweedkeps för damer
CIRKAPRIS 1 099:-

SERENGETI JACKET
GU520
Klassisk safarijacka
i bekväm bomull
CIRKAPRIS 4 399:-

SERENGETI VEST
GU540
Safariväst
CIRKAPRIS 3 499:-

SERENGETI CARGO PANTS
CUA60
Safaribyxor med rejäla
benfickor
CIRKAPRIS 1 999:-

SERENGETI BERMUDA
BUA20
Shorts kompletterar den
perfekta safari-outfiten
CIRKAPRIS 1 599:-

SERENGETI SHIRT
LUB20
Lätt och andningsbar
bomullskjorta
CIRKAPRIS 1 799:-

SERENGETI JACKET W
GDC90
Safarijacka för damer
CIRKAPRIS 3 999 :-

SERENGETI VEST W
GDD10
Safariväst för damer
CIRKAPRIS 3 199:-

SERENGETI PANT W
CDB10
Safaribyxor för damer
CIRKAPRIS 1 699:-

SERENGETI SHIRT W
LD500
Lätt och andningsbar
bomullsblus för kvinnor
CIRKAPRIS 1 799:-
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ZAMBERLAN

MÖSSOR, HANDSKAR, STRUMPOR OCH KÄNGOR

Vår Zamberlan kollektion har valts ut för den varierande jakt i skiftande terräng vi bedriver här i norden.

Komplettera din stil med Beretta strumpor, mössor och handskar.

Alla våra kängor har Gore-Tex och Vibramsula, Zamberlan är en av de få tillverkare som får designa egna Vibramsulor.

Produkterna har olika tekniska lösningar vilka passar i olika situationer.

REVERSIBLE BEANIE
BC471
Vändbar orange och grön
fleecebeanie
CIRKAPRIS 479:-

CORPORATE STRIPED CAP
BC023
Keps med Berettalogo fram,
finns i olika färger
CIRKAPRIS 249:-

POLARTEC® WIND
PRO GLOVES
GL271
Polartec-Windpro handske med
smartphone-fingertopp
CIRKAPRIS 599:-
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BERETTA HUNTING
LIGHT SOCKS
CL013
En tunnare jaktstrumpa, använd
som liner eller ensamma under
den varmare delen av året
CIRKAPRIS 179:-

FLEECE BEANIE
BC461
Enfärgad fleecebeanie, finns
i olika färger
CIRKAPRIS 299:-

BIG B CAP
BC053
Den klassiska Big B kepsen
CIRKAPRIS 249:-

SOFTSHELL GLOVES
GL271
Softshellhandske med
Berettamembran och
smartphone-fingertopp
CIRKAPRIS 399:-

SHELTER HIGH GTX®
ST221
Höga och lätta kängor för
varierande terräng. Ett bra
alternativ till stövlar
CIRKAPRIS 3 199:-

FLEECE NECK WARMER
SF111
Halsvärmare i fleece
CIRKAPRIS 199:-

WATERSHIELD GLOVES
GL351
Jakthandskar i PolartecWindpro med vattenavvisande
extra membran
CIRKAPRIS 799:-

BERETTA LONG
PRIMALOFT® SOCKS
CL041
Strumpor tillverkade i varm
och lätt Primaloft
CIRKAPRIS 299:-

SHELTER MID GTX®
ST231
Halvhöga och lätta kängor för
varierande terräng
CIRKAPRIS 2 899:-

CAMO BERETTA CAP
BC150
Camo-keps, finns i även i
orangecamo
CIRKAPRIS 299:LEOPARD GTX WL CAMO
ZBL1013
Camo-mönstrade kängor
med bredare läst
CIRKAPRIS 2 799:-

LYNX MID GTX WL
ZBL1014
Camo-mönstrade kängor med
bred läst och helt nyutvecklad
BOA-snörning
CIRKAPRIS 3 199:-

JACKRABBIT TOP GTX RR
ZBL1003
Kängor med orange detaljer
avsedda för jakt i lite
tuffare terräng
CIRKAPRIS 3 299:-

KODIAK RR GTX
ZBL1101
Höga, kängor med en sula
perfekt för längre vandringar
CIRKAPRIS 3 599:-

SELLA NW GTX RR
ZBL1030
Halvhög känga i tjockt
italienskt läder, utbytbar sula
CIRKAPRIS 2 499:-

TOFANE NW GTX RR
ZBL1025
Rejäl klassisk känga i tjockt
italienskt läder, utbytbar sula.
Det blir inte bättre än så här
CIRKAPRIS 3 999:-

VIOZ HUNT GTX RR
ZBL1007
Rejäl klassisk känga i tjockt
italienskt läder, utbytbar sula.
Det blir inte bättre än så här
CIRKAPRIS 2 999:-

NEW TRAIL LITE
GTX WOMAN
ZBL0320
Superbekväm låg känga som
funkar lika bra till ett par jeans
på stan
CIRKAPRIS 2 499:-

MARIE GTX
ZBL0330
Diskret camomönstrade
kängor för damer
CIRKAPRIS 2 999:-

POLARTEC® TOUCH GLOVES
GL361
Polartec-Windpro-handskar
med specialutformade
greppytor
CIRKAPRIS 599:-

BERETTA HUNTING
CORDURA® SOCKS
CL031
Slitarka Cordura strumpor
CIRKAPRIS 299:-
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ZAMBERLAN

Vår Zamberlan kollektion har valts ut för den varierande jakt i skiftande terräng vi bedriver här i norden.
Alla våra kängor har Gore-Tex och Vibramsula, Zamberlan är en av de få tillverkare som får designa egna Vibramsulor.

NEW TRAIL LITE GTX
WOMEN
ZBL0320
Riktigt bekväma låga kängor
för kvinnor
CIRKAPRIS 4 499:-

VIOZ GTX
ZBL0996
Mellanhög känga för kvinnor.
”Flex-systemet” vid ankeln för
extra bekvämlighet
CIRKAPRIS 2 999:-

TOFANE W
ZBL1025
Dammodellen av en rejäl
klassisk känga i tjockt italienskt
läder med utbytbar sula
CIRKAPRIS 3 999:-

BERETTA TEAM SWEDEN
Vi är stolta att sponsra några av Sveriges absolut bästa hagelskyttar.

LOKALT UNDERHÅLL
OCH REPARATION
Victoria Larsson: Skeet

Peter Hillblom

Andreas Norlén: Trap

Klubb: Dannemora Jsk
Rankad etta i Sver ige.
Senaste mer iter :
SM-brons olympisk skeet 2017
SM-Guld nationell skeet 2017
Tvåa Nordiska Rankingfinalen 2017
EM-brons olympisk skeet 2018
NM-guld olympisk skeet 2018
SM-silver olympisk skeet 2018

Vänsterbensamputerad
Skjuter OL-Trap på nationell nivå med
icke funktionsnedsatta – rankad 11 2018
ståendes på ett ben, och Inter nationellt
i SG-S klassen (sittande i r ullstol)
Rankad 5:a i Vär lden i ParaTrap 2017
(OL-Trap för funktionsnedsatta)
på Wor ld Cup i Lonato vilket klassades
som VM det året.

Andreas är rankad etta i Sver ige i OL-Trap.
Han har ett antal SM och NM guld

För att förenkla och snabba upp servicen på våra studsare har vi börjat
med auktoriserade Sako Service Center i Sverige. För tillfället har vi ett
på plats och arbetar hårt för att få till ytterligare Service Centers med bra
geografisk spridning. Sako Service Center genomför underhåll och reparationsarbeten på Sako och Tikka-gevär på effektivast tänkbara sätt.

HUSKVARNA.................ROBERTS VAPENVERKSTAD

!

VI ARBETAR MED SAKO OCH TIKKA STUDSARE

LÄS MER: www.sakosverige.se/servicecenter
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SAKO ROAD SHOW 2019
Tillsammans med våra återförsäljare har vi mässor och
prova-på-dagar på skjutbanor runt om i landet.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Tänk på att bilderna i katalogen inte alltid förmår att återge färgerna helt korrekt.
Sako förbehåller sig rätten att under säsong fritt ändra i sortiment avseende priser, modeller, färger och storlekar.

APRIL
17/4 Skjutaktivitet Jaktia Kristianstad
25/4 Skjutaktivitet Varpsund
Home of Shooting
27/4 Skjutaktivitet Hagel Falsterbo
Jaguar JoF Lund
27/4 Skjutaktivitet Jaktia Skavsta
27/4 Jaktia Åkersberga
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MAJ
3–4/5
13/5
15/5
16/5
16/5
19/5

Mässa Jaktia Jönköping
Skjutaktivitet Kula Berggrens Alvesta
Skjutaktivitet Hagel Berggrens Alvesta
Jaktia Falun
Skytteevent med Jaktia Orsa
Skjutaktivitet Jaktia Visby

JUNI
6/6
7/6
15/6

Mässa Interjakt Jakt o Skytte Staffanstorp
Mässa Jaktia Västervik
Skjutaktivitet JG Jakt Göteborg

MÄSSOR
Välkommen och titta på
i princip hela vårt sortiment på
årets tre största begivenheter.

AUGUSTI
6–7/8 Butiksmässa Jaktia Umeå
8/8
Mässa Jaktia Kållered
9–10/8 Mässa Jaktia Jönköping
17/8 Skjutaktivitet Varpsund
Home of Shooting
23/8 Mässa Jaktia Fleninge
28/8 Mässa Interjakt Korsberga
29/8 Mässa Swedish Agro Kalmar
SEPTEMBER
12/9 Mässa Jaktia Lagan
26/9 Mässa Jaktia Kosta
27–28/9 Mässa Jaguar Torsbo

24–26/5
30/5–1/6
26–28/7

Swedish Game Fair Tullgarn
Elmia Game Fair
Västgård Game Fair

A Beretta Group Company
sakosverige.se |

 facebook.com/SakoSweden | youtube-square youtube.com/SakoSverige

