
Skræmme
skud

Til fugle og
andet vildt

I henhold til dansk lovgivning omkring skræmmeskud

BAM GODKENDELSER NR. PM-110057/PM-10152/PM-10153/0249



skræmme

BAM GODKENDELSER NR. PM-110057/PM-10152/PM-10153/0249

Knaldpatron  Heksehyl         Hvæser     Kaliber12 knaldpatron           6 mm agern            9 mm agern  

   830832   830603          830405       PT1006/PT1006B               7783                   7784  

Vælg din
foretrukne 
variant 

skud 

hele vejen Model 830832 830603 830405 PT1006 PT1006B

Pistol Pistol Pistol Pistol Pistol Gevær/Pistol

Kaliber 15 mm 15 mm 15 mm kal12 kal12

Agern 6/9 mm 6/9 mm 6/9 mm

Afstand 40 meter 40 meter 40 meter 80 meter 80 meter

Støjniveau 120db 120db 120db 120db 120db

Vægt/NEM 7/4,2 6/2,5 6/2,3 20/5 20/5

Packing 50/1000 50/2500 50/2500 25/300 25/300

Transport 1,4G/UN0336 1,4G/UN0336 1,4G/UN0336 1,4S/UN0431 1,4/UN0431

kvalitet
For os er skræmmeskud det smuk-
keste håndværk, vi kan designe det 
som vi ønsker da det er det rene 
kemi. Det er en af de årsager til 
at vi har valgt de bedste pyroer vi 
kan finde til at designe det rigtige 
skræmmeskud. Da vi vil sætte 
kunden i centrum ønsker vi at bruge 
mere tid hos jer, så vi i samarbejde 
kan udvikle det der er i morgenda-
gens behov.

I dag har vi lev. til 15mm, en anden 
til KAL12 samt en for agern. Vi har 
testet meget for at finde det der 
igen passer os og giver tillid hos jer. 

Vær opmærksom på at der skal bru-
ges 6 eller 9 mm agern til affyring af
Pyro-patroner. De sælges i bokse af 
100/50 stk. 



pistoler

tilbehør

våbenskabe
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produktserien 

KoNTAKT
Topmark Trading ApS

Havnevej 55
9670 Løgstør

Telefon +45 96 78 00 99
topmark@topmark.dk

www.topmark.dk

Topmark Trading ApS blev etab-
leret i 1977. I år 2014 har vi været 
igennem andet generationsskift,
hvor Martin Vonsild nu står som ejer 
i Løgstør.Topmark Trading ApS er 
hovedsageligt en agentvirksomhed, 
der repræsenterer mange store 
udenlandske firmaer med en bred 
vifte af produkter til: Forsvaret, Politi, 
Beredskab, Lufthavne samt mange 
specielle virksomheder.

Dog har vi vores eget produkt. 
Vi sælger et bredt udvalg af sik-
kerhedsprodukter til private, stat, 
kommuner samt forsvaret. Vi leverer 
bl.a. dokumentskabe, datamedie- 
skabe, sikkerhedsskabe, værdiska-
be, arkivskabe, nøgleskabe og vå- 
benskabe. Produktet er vores eget 
med reg. varemærke „DDSafe“.


