Børsemakertjenester Våpensmia AS, sist oppdatert 07.09.2020
Type service
RIFLE
Brunering av låsekasse/løp, hagle og
lever action(tillegg for glassblåsing og
evt. polering)
Demontering og montering boltrifle
for brunering.
Demontere og montere Hagle inkl.
baskyle, halvautomat, lever action.
BOLTRIFLE. Full service. Puss og rens
av mekanisme og pipe
Auto, pumpe og leveraction Pris per
time.
Frilegging av pipe, utvidelse av
løpskanal. Trestokk
Justering av avtrekk ( våpen med
justering skruer)
Fjerne åpne originale sikter.
Bore og gjenge for montasjeringer
(mauser)
"Smi" ny hevarm, M98
Montere sikring Timney. ( + sikring)
Montere sikring M98 (type Bühler)
Montere avtrekk. Vanlige typer
boltrifler, S&L, Timney etc.
Montere kikkert (inkludert kolimator
justering)
Skjefte - oljefinish / service
Skjefte - Bedding jaktrifle
Skjefte - Bedding 200 STR
Skjefte - Bedde inn beddeblokk 200
STR
Pipe - Fluting av løp/løp med kasse (6
fluter) Inkl. brunnering
Demontering og montering
systemvåpen og boltrifle
Sauer 200STR Rens og
avtrekksjustering
Sauer 200STR Rens av diopter. Måle
knepp/repetisjon
Sauer 200STR Pipeskift - service.
Gjelder ved innlevert pipe/system.

Fra kr.

FASTPRIS

PRIS PÅ
FORESPØRSEL

850,- tillegg for
montering/demonterin
g
475,950,790.timespris

*

650.690.490.950,1700,890.475,475,490.*
1250,1900,2750,2300,- tillegg for
montering/demonterin
g
475,450,550,450,-

Ikke ved kjøp av ny pipe.
Pipe - Gjenge for lyddemper (inkl.
kapping, Demontering og montering)
Rens av mekanisme, løp og avtrekk
auto, pumpe og leveraction våpen
Rens av sluttstykke, løp og avtrekk.
Boltrifle
HAGLE
Hagle - Rette opp nedbøyd skinne
Hagle - Reparasjon skjefte
Kapping av kolbe( montering av ny er
ikke inkl.)
Montere kolbekappe (rett enkel
type)
Montere kolbekappe med kapping /
tilpassing av skjefte
Montere åpne sikter
Rep bulk i løp
Montere rembøyler + bøyler
justering av ejektor. Per løp
Lage tennnål til hagle

1000,per time
750.-

*
*
490.850,1000,fra
500.fra
500.fra
500.500.fra kr.
950.-

Glassblåsing før blånering.
Kokeblånering

550.1250.-

LUFTVÅPEN
Luftvåpen pakningbytte / service
Test av kuler. + Kuler
PISTOL/REVOLVER
Pistol rep / service, Puss og rens
mekanisme og løp
Revolver rep / service, Puss og rens
mekanisme, tønne og løp
Tuning av revolver
Justere avtrekk autopistol

*
500.-

fra kr.
650.fra kr.
500.1400.fra
1100.-

Tilpasse ny hand S&W

590.-

PLOMBERING
Plombering, lange repetervåpen

1350,- +500

(glattløpede eller riflede)
Plombering, brekkvåpen
(glattløpede, riflede, kombinasjons)
Plombering, revolvere (herunder
perkusjonsrevolvere)
Plombering, pistoler (enkeltskudds,halvautomatisk)
Plombering, Enkeltskudd lange våpen
(ikke brekkvåpen)
Plombering, Halvautomatiske våpen
Plombering, Munnladingsvåpen
Plombering, Helautomatiske våpen

2000,3100,3100,1350,- +500,2500,- +500,1850,2650,- +500,-

