
TOPMARK 
TRADING APS

PRÆSENTERER STOLT

TOP SHOT 
SERIEN



2

INTRODUKTION

TOP-Shot er løsningen  l eff ek  v skræm-
ning med rækkevidde fra 50 - 230 meter.

Topmark Trading ApS har i mere end et år   
leveret skræmmeskud  l lu  havne og har 
al  d mødt behovet for et skud, der opnår en 
højere højde og hvis formål er at skræmme 
gæs – og endelig, er produktet klart!

TOP-Shot serien er vores eget udviklede 
og danskproducerede UN 0014 godkendte 
skræmmeskudskoncept  l forøget sikkerhed 
i lu  havne og anvendes bl.a. af fl ere danske 
militære lu  havne.

Med kvalitet i højsædet sikrer TOP-Shot 
seriens tre varianter med rækkevidde fra 
50 - 230 meter en høj performance  l alle 
situa  oner på omkostningseff ek  v vis.

Topmark Trading ApS har bl.a. godkendel-
ser fra følgende myndigheder i  . frem-
s  lling, forhandling, opbevaring, import og 
transportklassifi ka  on: Jus  tsministeriet, 
Rigspoli  et, Nordjyllands Beredskab, Sikker-
hedsstyrelsen og Swiss Safety Center AG.

... Vi har 
løsningen
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TOP-Shot - hvorfor?
Af fordele ved anvendelse af TOP-Shot 
seriens kan bl.a. nævnes: 

 Højeste rækkevidde på markedet; 230m
 UN 0014 transportgodkendt 
 Reducerede fragtomkostninger 
 Intern fragt væsentlig nemmere
 Varia  on og rækkevidde øger eff ekten
 Væsentlig nedsat støjniveau og rekyl
 Undgå  lstopning - minimal krudtslam
 Nedsat slid på pistol
 Kan aff yres ud i 30°
 Safety fi rst - ingen forveksling af skarpe

”Det kan være hårdt for ørerne at aff yre op 
 l 200 skud med 9mm” – Norsk Mågejæger

TOP-Shot serien bruger ikke sort krudt som 
drivmiddel. Det giver et bedre arbejdsmiljø 
pga. markant mindre krudtslam og støj.

Produktdetaljer

TOP-Shot variant:  Højde / eff ekt

Supreme Range (SR)  230 m / knald

Long Range (LR) 50 m / knald

Extended Range (ER) 130 m / scream + knald

UN 0014  /  1.4S Patroner  l skydevåben - løse
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Løsningen
TOP-Shot aff yres fra 26,5mm signalpistol, 
hvori inds  k i kaliber 10 eller 20 monteres 
a  ængig af ønsket skud. Vi anbefaler vores 
TOP-Suitcase, der indeholder følgende: 

 TOP-Gun, 26,5mm signalpistol
 Inds  k  l TOP Gun i kal. 10/12 og 20.
 Komplet rensesæt m/stok og div. børster

Produktdetaljer                 Indhold i kasse

(LR), kal. 20 (50 meters højde) 490 stk/ks

(SR), kal. 10 (230 meters højde) 150 stk/ks

(ER), kal. 10 (130 meters højde) 150 stk/ks

Mixkasse (total vægt 8,4kg, NEM 1,8kg)  Indhold:

(LR) = 196 + (SR) = 50 + (ER) = 50 296 stk/ks
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Supreme Range (SR)
TOP-Shot Supreme Range (SR) er vores 
højst-fl yvende skræmmeskud med en unik 
rækkevidde på op  l 230 meter.

Specielt udviklet  l at skræmme gæs og 
fugle i højere lu  lag, som ikke skræmmes 
eff ek  vt af andre løsninger.

 Skræmmer med højt knald på ca. 120dB
 Rækkevidde på op  l 230 meter
 Fås i kaliber 10 og 12*
 Transportgodkendt iht. UN 0014
 Velegnet  l brug på startbaner
 Væsentligt nedsat krudtslam og støj
 Safety fi rst - ingen forveksling af skarpe

Restværdi er små papir- og papstykker, der 
opløses med  den.

Leveres i UN 0014 godkendte kasser á 150.

*Kaliber 12 frems  lles ved ordre.

Produktdetaljer

1 kasse á 150 stk. består af 3 inderæsker á 50 stk.

NSN, kaliber 10 1370-22-635-8113

Vægt / NEM pr. stk. 26,9 g / 7,42 g

Total vægt / NEM pr. kasse  7,5 kg /  1,1 kg

UN / klassifi cering UN 0014 / 1.4S
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TOP-Shot Extended Range (ER) er vores 
screamer version med højlydt screameff ekt 
under ops  gning inden knaldeff ekt i op  l 
130 meters højde.

Specielt udviklet  l at skræmme gæs og 
fugle i højere lu  lag, som ikke skræmmes 
eff ek  vt af andre løsninger.

 Eff ek  v og høj scream + knald eff ekt
 Rækkevidde på op  l 130 meter
 Fås i kaliber 10 og 12*
 Transportgodkendt iht. UN 0014
 Velegnet  l brug på startbaner
 Væsentligt nedsat krudtslam
 Safety fi rst - ingen forveksling af skarpe

Restværdi er små papir- og papstykker, der 
opløses med  den.

Leveres i UN 0014 godkendte kasser á 150.

Produktdetaljer

Extended Range (ER)

Total vægt / NEM pr. kasse

1 kasse á 150 stk. består af 3 inderæsker á 50 stk.

NSN, kaliber 10 1370-22-635-8115

Vægt / NEM pr. stk. 26,9 g / 7,42 g

Total vægt / NEM pr. kasse  7,5 kg /  1,1 kg

UN / klassifi cering UN 0014 / 1.4S
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Long Range (LR)
TOP-Shot Long Range (LR) er vores all-
round omkostningseff ek  ve skræmmeskud 
med knaldeff ekt i 50 meters højde.

Udviklet med brugernes sikkerhed for øje. 
Kaliber 20 skud og inds  k er reduceret, så 
skarpe skud ikke kan monteres.

 Skræmmer med højt knald på ca. 120dB
 Rækkevidde på op  l 50 meter
 Omkostningseff ek  vt all round skud
 Kaliber 20
 Transportgodkendt iht. UN 0014
 Væsentligt nedsat krudtslam og støj
 Safety fi rst - ingen forveksling af skarpe

Restværdi er små papir- og papstykker, der 
opløses med  den.

Leveres i UN 0014 godkendte kasser á 490 
stk.

Produktdetaljer

1 kasse á 490 stk. består af 5 inderæsker á 98 stk.

NSN 1305-22-632-2647

Vægt / NEM pr. stk. 14,1 g / 5,6 g

Total vægt / NEM pr. kasse 8,5 kg / 2,74 kg

UN / klassifi cering UN 0014 / 1.4S
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