
Bestilling af lyddæmper(e) hos HG Firearms 

 

Sådan vælger du: 
Inden fysisk bestilling, vælges MAX diameter, herefter vælges gevind, hvis riflen 
ikke er forsynet med gevind. 
 
Eksempler på valg af max. diameter: 
Kaliber 222 rem     MAX 6mm 
Kaliber 223 Rem    MAX 6mm 
Kaliber 22‐250 Rem  MAX 6mm 
Kaliber 243 Win    MAX 6mm 
Kaliber 6,5x55    MAX 7mm 
Kaliber 7x64    MAX 7mm 
Kaliber 7mm Rem Mag  MAX 7mm 
Kaliber 308win    MAX 8mm 
Kaliber 30‐06    MAX 8mm 
Kaliber 300 Win Mag  MAX 8mm 
Kaliber 338 Win Mag  MAX 9,5mm 
Kaliber 375HH    MAX 9,5mm 
 
Valg af gevind: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du har nu valgt den korrekte boring og det bedste gevind. 

Her efter vælger du hvilken type dæmper du ønsker. 

 

Her er mulighederne for Sonic: 

Sonic 35: Den lille ”jagtdæmper” til mindre kalibre op til max. kaliber .30-06 

Sonic 45: Standard jagt/bane dæmperen til alle standard kalibre samt mindre magnum 
kalibre. 
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Sonic 55: Til de helt store magnum kalibre samt intens brug på skydebaner for  

standard kalibre. 

 

MAKSIMAL PIBEDIAMETER, målt 140mm bag mundingen. 

Sonic 35: 18,50mm 
Sonic 45: 22,50mm 
Sonic 55: 22,50mm 

 

 

Bestilling på www.hgfirearms.dk: 

 

1. Læg nu varen i kurven og gå til betaling. 

2. Hvis riflen er forsynet med gevind laves en note om det og ønskes 
dæmperen ikke sendt vælges som forsendelsesmetode ”afhentning i 
butik”. Herved beregnes ikke fragt. 

3. Når bestillingen modtages fra hjemmesiden, fremsender jeg et tilbud og en 
ansøgning påført mine forhandleroplysninger samt et specifikt 
serienummer. 

4. Når tilladelsen er i hus sendes en mail til henrik@hgfirearms.dk for booking 
af tid for montering. 

5. Betaling kan ske på en af 2 følgende måder: Kontant ved afhentning eller 
ved bankoverførsel. Ved bankoverførsel skal betalingen være gået ind på 
afhentnings-/forsendelsesdagen. Der gives ikke kredit. 

6. Ved afhentning skal original våbentilladelse til dæmperen samt 
billedlegitimation medbringes!!!! Ingen udlevering af våben eller dæmpere 
uden denne dokumentation. 
 

FAQ:      Svar på de hyppigst forekommende spørgsmål....... 

Q: Hvor lang tid tager monteringen? 
 
A: Der laves generelt 4-5 monteringer i timen. Ved nogle rifler skal piben afmonteres og derfor 
varer det en smule længere. Men stadig mens kunden venter. 

Q: Er der gevindbeskytter med? 
 
A: Ja der følger en gevindbeskytter med dæmperen. 

Q: Hvilket materiale er gevindbeskytteren lavet af? 
 
A: Gevindbeskytteren er til Sonic lavet af plast. Til AsuUtra er den af stål. 

Q: Kan der monteres dæmper på Steyr Scout med tynd pibe? 



 
A: Ja, der kan monteres via en extra bøsning der monteres på piben inden det egentlige 
dæmpergevind skæres. Det er i denne konfiguration vigtigt at der anvendes en teleskopisk 
dæmper MED støttebøsning, da piben er ekstremt tynd. Prisen for dette kommer ud over 
standardmontering og aftales efter ønske. 

Q: Hvor meget ændres træfpunktet? 
 
A: Generelt er det lidt svært at komme med præcise svar, men mellem 0 og 10 cm afvigelse er 
ganske normalt. Nogle rifler kan komme op på 25cm. Har riflen generelt en stor afvigelse mellem 
forskellige patron fabrikater, uden dæmper, vil dette også gøre sig gældende med dæmper. 

Q: Kan montering udføres mens man venter? 
 
A: JA, det er normalt at arbejdet udføres mens kunden venter. (1 riffel tager ca 15 minutter) 

Q: Hvor stramt skal gevindet køre? 
 
A: Gevindet laves efter ISO g6 tolerancer og må aldrig nogen sinde køre stramt. Gør det det er 
det en fejl! 

Q: Skal støttebøsningen have en stram pasning over løbet?  
 
A: NEJ! Der skal være en smule luft. Mellem 0,2 og 0,3mm luft er tvingende nødvendigt. 

 

Q: Hvor tit skal dæmperen renses? 
 
A: Generelt er det lidt svært at komme med en klar regel, men ikke for ofte er et ret godt bud.          
Begynder der at komme sorte ”skaller” ud af dæmperen ved almindelig håndtering vil dette være 
en indikator herfor. 

Q: Hvornår på dagen kan man få monteret dæmper. 
 
A: Værkstedet er KUN åbent efter nærmere aftale. Aldrig før kl 17 på hverdage. 
I weekenden kan der også foretages montering efter aftale. 

 

 

 

 


