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Brukerveiledning - Raufoss Premium våpenskap 
 

 

Takk for ditt valg av Raufoss Premium våpenskap. Denne brukerveiledningen gir råd 

om montering og fastbolting av skapet samt instrukser for daglig bruk. 

 

 

1. Montering av dørhåndtak 

 

Første gang åpnes døren ved å låse opp med nøkkelen og vri den runde håndtak-

basen med urviseren. 

 

Håndtaket ligger inne i skapet og består av følgende deler, se bilde 1: 

- Håndtak 

- 4 skruer med låseskiver og underlagsskiver 

- Senterdeksel 

 

Skru håndtaket fast i basen som vist i bilde 2. Trekk til skruene godt. Press til slutt inn 

senterdekselet. 

 

 

2. Fastbolting 

 

I henhold til forskrift FG 520:2 skal alle våpen- og sikkerhetsskap med vekt under  

150 kg forankres til vegg eller gulv. (Ved bruk til næringsvirksomhet er kravet 300kg) 

Raufoss Premium 16 har høyere egenvekt og må derfor ikke fastboltes. Dette 

anbefales likevel hvis det er praktisk mulig. 

 

Raufoss Premium 6 skal fastboltes. Følgende forankring anbefales: 

 

Mot tre 

Minimum 4 stk franske treskruer med dimensjon M8x70 skrus inn i massivt tre, for 

eksempel gulvbjelker eller stenderverk i vegg. 
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Mot betong/mur 

Minimum 4 stk betongbolter M8x80 benyttes (medfølger). 

 

Begge modeller har hull for forankring. Hvis man ønsker en annen hullplassering kan 

flere hull fritt borres i bunnen eller bakveggen. Benytt 10mm HSS bor for dette. 

 

OBS 
For lettere flytting og håndtering kan døren hektes av. Den må da åpnes 135°. Pass på 

at messingskivene på hengslene ikke bli borte. 

 

 

3. Innredning 

 

Raufoss Premium har systeminnredning som kan tilpasses etter behov. For 

tilleggsutstyr vennligst se vår nettside www.raufoss.com 

 

Løpsstøtter 

Løpsstøttene settes sammen av to like halvdeler og tilpasses forskjellige våpen på 

følgende måte: 

 

a) Bredden på løpsstøtten stilles inn etter våpenets løp. Bilde 3 viser løpsstøtte for 

en rifle mens bilde 4 viser løpsstøtte for en dobbeltløpet "side-by-side" hagle.  

 

b) Skru sammen de to halvdelene med den tilhørende skruen. Skruen skal gå 

gjennom sporet i den øvre halvdelen og inn i et hull i den nedre. Se bilde 5. 

 

c) Sett løpsstøttene inn i den gule skinnen. Merk at hver løpsstøtte har to spor som 

bestemmer hvor langt ut den skal stå. For våpen med kikkertsikte bør løpsstøtten 

stå lengst ut (bilde 3) og for våpen uten kikkertsikte bør den stå lengst inn  

(bilde 4). 

 

OBS 
Hvis løpsstøttene glir for lett i den gule skinnen kan skinnen klemmes litt sammen. 

Dette er enklest hvis man skrur den ut. 

 

I Raufoss Premium 16 kan våpen stilles i to rekker. For den ytre rekken benyttes lang 

våpenholder (tilbehør). 
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Topphylle 

Den medfølgende topphyllen plasseres i ønsket høyde. 

 

Topphyllen for Raufoss Premium 16 har en utsparing for ekstra lange våpen, se  

bilde 6. Utsparingen åpnes med en liten metallsag, et Dremel multiverktøy eller 

lignende. Pass på at kantene ikke er skarpe; de kan gjerne "polstres" med teip. 

 

Dørbokser 

Raufoss Premium 16 har integrerte hyller i døren. Til Raufoss Premium 6 medfølger to 

dørbokser. Til begge modellene fås flere dørbokser som tilbehør.  

 

MERK 
Hullmønsteret på dørpanelet på Raufoss Premium 16 tilsvarer standard 

verktøyvegger. Om ønskelig kan derfor standard verktøyholdere og annet utstyr 

enkelt festes i våpenskapene. 

 

Pussestang holdere 

To pussestenger kan henges langs høyre sidevegg. 

 

Ekstraløp holdere 

En holder for to ekstra rifleløp er plassert i døren til Raufoss Premium 16. 

 

 

4. Nøkkel og lås 
 

Våpenskapet leveres med en FG-godkjent sikkerhetslås og 2 stk nøkler. Som 

produsent har Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS ikke lov til å føre register over 

nøkkel- og låsekombinasjoner. Det er derfor viktig å merke seg følgende: 

 

- Reservenøkkelen bør oppbevares på en fast, sikker plass men ikke inne i 

våpenskapet 

 

- Mistes den ene nøkkelen anbefales det å slipe en ny ekstranøkkel hos en låsesmed. 

Øm ønskelig kan Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS sende nøkkelemne. 

 

- Mistes begge nøklene må et kontrollert innbrudd gjennomføres på skapet. 

 

  



4 
 

 Raufoss Engineering AS, Postboks 778, NO 2805 Gjøvik, www.raufoss.com  

5. Daglig bruk 
 

Våpenskapet er vedlikeholdsfritt. Det kan rengjøres med en fuktig klut og såpevann. 

 

 

6. Kontakt 
 

Raufoss Premium leveres av: 

 

Raufoss Engineering AS 

Email: post@raufoss.com 

Telefon: (+47) 468 99 000 

 

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye våpenskap! 

 

 

     Bilde 1 

 

     Bilde 2 
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Bilde 3           Bilde 4 

 

 

        
Bilde 5           Bilde 6 

 


