
pistoler til 
skræmmeskud

Til lufthavne 
og
landmænd... 

Kan erhverves i henhold til dansk lovgivning 

Til sikker opbevaring anbefales Topmarks våbenskabe  



röhm® 

For privat brug skal du have en godkendelse af politiet, dette hjælper vi naturligvis med.

Vælg din 
pistol efter
behov

serien 

Model RG3 RG56 RG300 RG 89 RG96 H&K KAL 12

Kaliber 6 mm agern 6 mm agern 6 mm agern 9 mm agern 9 mm agern ingen

Magasin 6 skud 7 skud 10 skud 5 runder 9 skud 1 skud

Sikring Tre position
sikkerhed ingen Tre position

sikkerhed Ingen Sikkerhed 
løftestang ingen

Længde 105 mm 155 mm 144 mm 155 mm 255 mm 354 mm

Vægt 335 g 470 g 465 g 462 g 940 g 870 g

Fradrag Dobbelt-aktion Dobbelt-aktion Dobbelt-aktion Dobbelt-aktion Dobbelt-aktion Enkelt-aktion

Special

Har løse
magasiner,
bundstykket 
og slagstift 
guide lavet af 
stål

Løb, tromleak-
se, bundstyk-
ket og slagstift 
guide lavet af 
stål

Har løse 
magasiner, 
bundstykket 
og slagstift 
guide lavet af 
stål

Løb, tromleak-
se, bundstyk-
ket og slagstift 
guide lavet af 
stål

Har løse
magasiner,
bundstykket 
og slagstift 
guide lavet af 
stål

Nem at hånd-
tere

Skræmme-
skud

830832 
830603
830405

830832 
830603
830405

830832 
830603
830405

830832 
830603
830405

830832 
830603
830405

PT1006

RG3

RG56

RG96

RG89

H&k KAL12

Valget af revolver er en tillidssag. CPH har revol-
vere, som har skudt flere 1000 skud med kvalitets 
produkt fra Rohm. Tillige har de anskaffet et godt 
sortiment af vores produkter. Heriblandt har vi 
også solgt skarpeskud. Vi har et ønske om at 
udvikle os, og derfor sætter vi kunden i centrum. 
Dette skaber øget tillid. Så har du noget på hjertet 
inden for vores område, så kontakt os og så ser 
vi på det sammen.

Signalpistol fra Rohm kaliber 6 mm. Skinnema- 
gasin til agern, løse magasiner sælges. Maga-
sinet indsættes i den forreste ende af pistolen. 
Børstet overflade. Sikkerhedshåndtag med tre 
funktioner: Ild, lås og udskydning af magasin. 
Den 15 mm kop skrues fast.

Signalrevolveren fra Rohm til kaliber 6 mm er 
en trommerevolver, som løsnes med en låse-
pal, central agern ejektor. Det lukkede system 
med den påskruede kop gør den egnet til af-
fyring af vores 15 mm skræmmekrudt.

Signalrevolveren fra Rohm til kaliber 9 mm er 
en trommerevolver, som løsnes med en låse-
pal, central agern ejektor. Det lukkede system 
med den påskruede kop gør den egnet til af-
fyring af vores 15 mm skræmmekrudt som har 
vare nr.: 830832, agern

Originalt bruges den i hæren samt af ameri-
kanske specialstyrker. Med en mindre tilpas-
ning kan den bruges til skræmmeskud. Høj 
kvalitet fra Rohm. Er til 9 mm agern, og som til 
andre pistoler kan der tilkøbes magasiner Det 
lukkede system gør den egnet til affyring af 
vores 15 mm skræmmekrudt.

En fantastisk pistol til Kal12, som ligger godt i 
hånden og har en god vægt. Jeg har solgt en 
del som supplement til de almindelige skræm-
meskud. Dens distance gør, at vi kommer 
længere ud og derved når vi andre fugletræk. 
Her skal bruges KAL12 og kan kun afskyde en 
af gangen. 



våbenskabe

skræmmeskud

tilbehør
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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“.


