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maahantuoja:maahantuoja:

Tarkka, tarkempi, AIR ARMS.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.
                      Kuvien aseet erikoisvarustein. Kiikarit, jalat ja vaimentimet eivät sisälly hintoihin.

Air Arms ProSport
• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

Air Arms MPR Biathlon
Ampumahiihdon harjoitteluun ilma-aseella 

• laadukas säädettävä tukki 
sekä laukaisukoneisto

• neljä kpl viiden laukauksen lipasta. 
Lippaille paikka etutukissa

• Lothar Walther -tarkkuuspiippu

• laadukas diopteritähtäin ja etutunneli

• kaliiperi: 4,5 mm

• tehokas: 19,5J/4,5 mm ja 21,5J/5,5 mm

• säädettävä kullattu liipaisin

899€

1299€

(4,5 mm tai 5,5 mm)

Vipuviritteisten 
ilmakiväärien aatelia.       

• Katso tehoja! 
27J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

• säädettävä teho 9,5J – 27J
mahdollistaa sisäammunnan
myös lyhyillä etäisyyksillä!

• 10 luodin lipas
nyt 999€

ennen 1099€

(4,5 mm / 5,5 mm /
6,35 mm)

(4,5 mm / 5,5 mm)

(500 kpl rasia)

tehonsäädin

Multi Shot
alk. 829€

9,90€

Air Arms S510

nyt 999€

tehonsäädin

Multi Shot
alk. 829€

Single Shot 

1

1

899899€€
(4,5 mm tai 5,5 mm)(4,5 mm tai 5,5 mm)

Vipuviritteisten 
ilmakiväärien aatelia.       

Ampumahiihdon harjoitteluun ilma-aseella 

• laadukas säädettävä tukki 
sekä laukaisukoneisto12991299€€

Air Arms                S510 Target

• 16J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

• Säädettävä teho mahdollistaa sisäammunnan 
myös lyhyillä etäisyyksillä

• 10 luodin lipas

Todella tarkka ja tehokas 
paineilmakivääri

1299€Air Arms                S510 Target

16J/4,5 mm ja 38J/5,5 mm

Todella tarkka ja tehokas 
paineilmakivääri

12991299

UUTUUS! COAL-ilma-aseluodit

(500 kpl rasia)

EU:ssa valmistettua laatua vuodesta 1960. Coalin White Pellet WP-
luodit valmistetaan erittäin tasalaatuisesti, tehdas sallii enintään 
+/- 0,004 gramman painonvaihtelun luotien välillä (4,5 mm). 
White Pellet –nimi kertoo luodin kirkkaasta väristä, 
joka saadaan aikaan huippuhionnalla. 
WP-hionta tasoittaa ja kiillottaa luodin 
pinnan, minkä ansiosta luodin ballis-
tiikka paranee huomattavasti.

Normal Rifl e Match WP 0,52 g 
10 m -luoti    
4,49 mm / 4,50 mm / 4,51 mm

Field Target WP 
1,0 g >50 m -luoti   

5,50 mm / 5,52 mm  

(250 kpl rasia)
10,90€
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