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KOMPAKT NYHED:

RX.HELIX BLACK DS SHORT SYSTEM
Merkel har udviklet en ny serie med skæftet designet i en mere kompakt stil. Skæftet er
kortere, pistolgrebet er stejlere for små hænder, og kindpuden er højere. Alt dette gør det
nemmere for brugeren at komme i skydeposition.

RX.HELIX Black DS Short leveres med skæftetræ i klasse 2 eller klasse 4.
Vejl. priser: Black DS Short HK2 fra kr. 28.595,- / Black DS Short HK4 fra kr. 30.995,Bemærk: Bundstykkeknop i overstørrelse er tilkøb.

Find nærmeste forhandler på www.normark.dk
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i klasse 2 eller klasse 4.
Vejl. priser:
Black DS Short HK2 fra kr. 28.595,Black DS Short HK4 fra kr. 30.995,Bemærk: Bundstykkeknop i overstørrelse er tilkøb.

MERKEL RX.HELIX BLACK DS SHORT SYSTEM - for dig der ønsker en kort, kompakt og præcis riffel
Straight-pull system

Vekselløb

Sikring

Kalibre

Merkels revolutionerende
videreudvikling af Mauser låsen,
som tillader en direkte lige tilbage/
frem repetering uden tidrøvende
op/ned bevægelser. Dette
lynhurtige system giver afgørende
fordele i en kritisk situation.

Skift af løb, og dermed kaliber,
sker ganske hurtigt og med enkle
greb. Bundstykkehovedet udtages
nemt sammen med løbet, uden
brug af værktøj. Hvis du f.eks.
skifter fra Std. kaliber til Magnum
kaliber.

MERKEL RX.HELIX er forsynet med
en letbetjent sikring øverst på
kolbehalsen, og med et patenteret
slagfjedersystem kan du altid
være sikker på skudafgivelsen.
Under transport kan du let fjerne
bundstykkehovedet.

RX.HELIX fås i kaliber: 222 Rem. 223 Rem. - 243 Win. - 308 Win.
- 7x64 - 8x57js - 6,5x55 - 30-06
- 270 Win. - 9,3x62 - 300 WM 7mm Rem. Mag.
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