PASSIONATE INNOVATION

RS 14
RS 14 EVOLUTION
RS SOLO EVOLUTION
Instruktionsbok
Operating Instructions
SE / EN Version

OBS:
Det är mycket viktigt att du läser igenom denna instruktionsbok noggrant
innan du använder vapnet. Vapnet ska endast lämnas vidare tillsammans
med denna instruktionsbok. I tillägg till denna instruktionsbok kan du låta din
fackhandlare förklara exakt hur ditt STRASSER repetergevär fungerar och ska
användas.
Denna instruktionsbok inklusive all varningsinformation och
anmärkningar gäller för alla STRASSER repetergevär av modellerna RS 14, RS 14 EVOLUTION och RS SOLO EVOLUTION!
ATTENTION:
It is essential that you carefully read this manual prior to using the gun. Only
hand this gun over along with these operating instructions. Your authorized
dealer can answer any questions you may have that are not covered in this
manual as well as show you how to properly use the STRASSER straight-pull
bolt action rifle.
These operating instructions, including all warnings and notes,
apply to all STRASSER straight-pull bolt action rifle Models RS
14, RS 14 EVOLUTION and RS SOLO EVOLUTION!
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ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR:
Lägg aldrig ett finger eller en hand på pipmynningen. Titta aldrig in i pipan. Rikta aldrig vapnet mot en
människa eller mot dig själv. Eventuell manipulering
av vapnet som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan leda till allvarliga olyckor med i värsta fall
dödlig utgång. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
olyckor som kan härledas till manipulering av vapnet
som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren, i synnerhet men inte begränsat till icke-fackmässig montering av riktmedel. Detta gäller i synnerhet felaktig
montering av riktmedel, uppborrning eller eventuell
ändring av patronläget, isärtagning eller ändring av
slutstycket och slutstyckshuvudet, montering av reservdelar, isärtagning eller ändring av avtryckarenheten
och användning av skadad eller icke CIP-godkänd
ammunition (omladdad ammunition). Använd inte
ammunition som har yttre skador, är smutsig eller
oljig, eller vars tändhatt sticker ut. Använd inte ammu-

nition som kan feltända eller utlösa en ”secondary
explosion-effekt”. Använd inte heller ammunition med
försvagad hylsa och ammunition som har varit utsatt
för stora temperatursvängningar, som till exempel vid
förvaring i personbil, utomhus eller i byggnader utan
uppvärmning.
Avtryckaren på STRASSER RS är redan inställd från
fabrik och kräver ingen ytterligare inställning vad
gäller frigången. Denna skruv är av säkerhetsskäl limmad och förseglad. All manipulering eller inställning
är här strängt förbjuden. Om frigången är för liten
eller saknas helt kan det orsaka oavsiktlig avfyring.
För att förhindra detta rekommenderas att inte låta
utomstående manipulera eller ställa in avtryckaren
om vederbörande inte har behörighet från företaget
HMS Präzisionstechnik GmbH.

OBS:
Kontrollera regelbundet avtryckarens funktionsduglighet när vapnet är oladdat. Förhårdnad
olja och/eller främmande partiklar kan försämra funktionen och orsaka funktionsstörningar.
STRASSER RS 14, RS 14 EVOLUTION och RS
SOLO EVOLUTION är utrustade med en kombinerad avtryckare. Avtryckarens justerskruv (bakre avtryckare, justerskruv med röd försegling)
får endast modifieras och ställas in av fabriken.

Vid underlåtenhet att beakta säkerhetsanvisningarna, vid icke-auktoriserad
manipulering eller felaktig hantering av
vapnet förbehåller sig HMS Präzisionstechnik GmbH rätten att avsäga sig alla
garantier och ansvar.

i
GENERAL SAFETY RULES:
Never place your fingers or hand in front of the
muzzle. Never look into the muzzle. Never point the
gun at another person or at yourself. Any unauthorized manipulation of the weapon can cause serious
harm or death – it’s your responsibility to keep this
firearm away from children, or those unfamiliar with
its operation. The manufacture expressly disclaims
liability for all kind of accidents which are caused in
particular by, but not limited to the following:
The improper mounting of scopes, drilling into the
chamber of the barrel or any other kind of changes
to the chamber of the barrel and manipulation or
disassembling of the receiver, bolt and bolt head,
beyond what is depicted in this manual Do not install
any replacement parts, change or disassemble the
trigger unit and never use damaged or Non SAAMI
or CIP-conforming ammunition. Do not use ammunition which effects a „secondary-explosion-effect“

or ammunition which has a „blow-off-effect“ of the
primer. Do not use ammunition that shows signs of damage, is dirty, grease lubricated, or has a protruding
primer. Do not use ammunition with a weakened or
corroded case, or ammunition that has been exposed
to great changes in outside temperature, such as in a
car or unheated buildings. Unauthorized manipulation of the weapon can cause serious harm or death.
The STRASSER RS Trigger is perfectly adjusted at
production and does not need any further modifications regarding sear engagement This adjustment
screw is sealed for safety reasons. Manipulating and
adjusting its position is prohibited. If the sear is adjusted to reduce engagement, an unintended shot may
be possible. To avoid such an incident, the manufacturer hereby strongly recommends altering the
sear engagement is done only by a specially trained
technician from HMS Präzisionstechnik GmbH.

WARNING:
Regularly check the functionality of the trigger
when the weapon is unloaded. Oxidized oil
and foreign bodies can impact the performance
of the weapon.
The STRASSER RS 14, RS 14 EVOLUTION and
RS SOLO EVOLUTION have a
combined trigger (direct and set trigger). Only
a specially trained and qualified gunsmith may
adjust the trigger adjustment screw (the set
trigger has a red sealed adjustment screw).

If the warnings and instructions given
hereby are not followed and manipulation or improper use of the weapon
takes place, HMS Präzisionstechnik
GmbH does not accept any liability for
accidents caused by improper use or
manipulation of the product.
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STRASSER RS 14 and STRASSER RS 14 EVOLUTION

STRASSER RS 14
Slutstycke
Bold
Säkringsslid
Safety slide

Slutstyckshandtag
Bolt handle
Montering
Scope mount

Bakstock
Stock

Öppna sikten
Open sights
Pipa
Barrel

Avtryckargrupp
Trigger group

Rembygel
Sling swivel

Låda
Receiver housing

Magasin
Magazine

Rembygel
Sling swivel

Förstock
Forearm

STRASSER RS 14 EVOLUTION
Slutstycke
Bold
Säkringsslid
Safety slide

Slutstyckshandtag
Bolt handle
Öppna sikten
Open sights

Bakstock
Stock
Pipa
Barrel

Avtryckargrupp
Trigger group

Rembygel
Sling swivel

Låda
Receiver housing

Magasin
Magazine
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Sling swivel

Förstock
Forearm
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Utökad fastspänning av pipan RS14 / RS14 Evolution
Improved Barrel Clamping RS14 / RS14 Evolution

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

IMPORTANT NOTICE :

Alla RS-pipor är fortfarande kompatibla med alla RS-pipor.

All RS receivers are still compatible with all RS barrels. To gain

Fördelarna med den förlängda pipmonteringen garanteras

the benefits of the improved barrel-clamping system use Gen.

endast med hölje i 2:a generationen tillsammans med pipor i

2 receivers in combination with Gen. 2 barrels.

2:a generationen.

-9-
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1. Produktdefinition
Ditt nya STRASSER repetergevär är ett jaktvapen
med hög precision. Det har konstruerats för att
vara mycket säkert för användaren, men du får
för den skull aldrig avstå från att vidta alla
nödvändiga försiktighetsåtgärder eller bortse från
gällande lagar om säker vapenhantering.
Tack för att du har valt den här produkten.
Vi hoppas att du får mycket glädje av ditt nya
vapen och önskar dig god jaktlycka.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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SVENSKA

2. Allmänna säkerhetsregler för hantering av vapen
OBS! Det är mycket viktigt att du läser igenom denna instruk-

•

Använd endast ammunition som uppfyller CIP-kraven,

tionsbok helt innan du använder vapnet. Vapnet ska endast

i synnerhet avseende maximalt kammartryck (Pmax).

lämnas vidare tillsammans med denna instruktionsbok.

Varje enskilt STRASSER repetergevär har kontrollerats
av ett statligt provningsorgan i enlighet med kraven i

I tillägg till denna instruktionsbok kan du låta din

gällande skyttelagstiftning och skytteförordning med

fackhandlare förklara exakt hur ditt vapen fungerar

ett gastryck som överstiger det tillåtna maximala kam-

och ska användas.

martrycket Pmax med minst 30 %. Om gastrycket hos
ammunitionen som används överstiger detta gastryck

•

kan säkerheten för användaren eller tredje person inte

Vapen får endast användas av personer med erforder-

garanteras under alla omständigheter.

lig behörighet och utbildning.
•

•

Se till att vapen och ammunition aldrig hamnar i hän-

•

•

Förvara alltid vapen och ammunition åtskilda från

vapnet.

Observera gällande lagstadgade bestämmelser för
•

förflyttning och förvaring av vapen och ammunition.
•

•
•

Betrakta alla vapen som laddade och skjutklara så

Lägg inte fingret mot avtryckaren förrän du ska till att
skjuta.

länge du inte genom att öppna slutstycket och titta i
patronläget (loppet) har konstaterat motsatsen. Även ett

•

Avfyra endast om det finns ett säkert kulfång.

oladdat vapen ska hanteras som om det vore laddat.

•

Om ett skott klickar ska du vänta ca 60 sekunder innan
du öppnar slutstycket. På så vis undviker du fara om

Vid all hantering ska mynningen riktas åt ett håll där

skottet skulle gå av efter fördröjning.

varken personer eller föremål riskeras eller kan komma
•

Rikta endast ditt vapen mot ett mål som du kan urskilja
tydligt.

du förflyttar vapnet.

•

Kontrollera terrängen framför och bakom före varje
avfyring.

Lär dig noga att hantera ditt vapen och öva på alla
funktioner och handgrepp med oladdat vapen innan

•

Osäkra inte ditt vapen förrän precis innan det ska
användas. Håll pipan i ofarlig riktning när du osäkrar

varandra och under lås – utom räckhåll för obehöriga.
•

Ladda inte ditt vapen förrän precis innan det ska
användas.

derna på obehöriga.

till skada.

•

Bär skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Kontrollera innan du laddar vapnet att det inte finns

•

Risk för brännskador: Akta dina händer! Efter ett
större antal skott blir pipan mycket het!

några oljerester eller andra främmande partiklar i
patronläget eller loppet. Oljerester i patronläget eller
i loppet kan medföra betydande förskjutningar av

Gör patron ur på ditt vapen…

träffbilden! Främmande partiklar i loppet (t.ex. vatten,

…innan du beger dig in i tättbebyggt område

snö, jord) kan orsaka pipsprängningar. Dessa kan i

…innan du går in i en byggnad,

sin tur ge allvarliga skador på skytten eller personer i

…innan du sätter dig i ett fordon,

närheten! Se även till att inga främmande partiklar kan

…innan du kliver över hinder,

hamna i loppet när geväret används!

…innan du går upp i eller ner från jakttorn,
…innan du tillfälligt lägger eller lämnar ifrån dig vapnet.
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3. Hopsättning och isärtagning
VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

3.1 Hopsättning:
Om ditt STRASSER repetergevär levereras till dig delvis isärta-

UTÖKAD FASTSPÄNNING AV PIPAN:

get måste du sätta ihop det enligt följande:

Alla RS-pipor är fortfarande kompatibla med alla RS-pipor.
Fördelarna med den förlängda pipmonteringen garanteras

Bild 1/1: Ta bort avtryckargruppen ur slutstyckshylsan. Det

endast med hölje i 2:a generationen tillsammans med pipor i

gör du genom att dra tillbaka låsspaken och ta ur avtryckar-

2:a generationen (Sida 9).

gruppen med insexnyckeln som förvaras där.
Bild 1/2: Håll stocken med slutstyckshylsan lodrätt (upprätt)

3.2 Isärtagning av vapnet i icke-uppspänt och olad-

och för in pipan (A) så långt det går i slutstyckshylsan. Därvid

dat tillstånd:

måste centreringsstiftet (B) överensstämma med hålet (C) i

•

Bild 2/1: Ta ur magasinet.

•

Bild 2/2: Dra tillbaka slutstyckshandtaget och öppna

pipringen.
Bild 1/3: Lägg i slutstycket ovanifrån i slutstyckshylsans

slutstycket till hälften. Tryck nu in slutstyckslåsets knapp

halvskål. Stäng slutstycket till hälften och kontrollera genom

helt som syns till vänster och dra ut slutstycket.

vridning i sidled att slutstyckslåset har hakat fast i slutstyckets
•

styrspår. Först nu ska du stänga slutstycket helt och säkra det.

Bild 2/3: Ta bort avtryckargruppen ur lådan. Det gör
du genom att dra tillbaka låsspaken och ta ur avtryckargruppen med insexnyckeln som förvaras där.

Bild 1/4: Med dornen (stålstift) som finns i förstocken
aktiveras den mekaniska piplåsningen (B-EX) och pipan kläms
•

fast. För att klämma fast pipan sätter du dornen i klämspakens

Bild 2/4: För in insexnyckeln i förstockens hål och

infattningshål och vrider den mot pipan (ca 120°) ända till

lossa klämskruven genom att vrida åt vänster ända till

anslaget. Nu är pipan fastklämd.

anslaget. Ta bort insexnyckeln och ta loss förstocken
genom att dra den mot mynningen.

Bild 1/5: Sätt på förstocken framifrån på lådan och dra fast
den medurs med fingerkraft med hjälp av insexnyckeln (4 mm)

OBS! Fästskruven för förstocken får endast användas

som finns i avtryckargruppen. (Använd ingen förlängning.)

när förstocken sitter på plats.

Öppna slutstycket och dra tillbaka det ända till anslaget. Sätt
tillbaka insexnyckeln på sin plats och sätt i avtryckargruppen i

•

Bild 2/5: Ta nu bort hävarmen (Stålstav fast klämd i
framstocken) ur förstocken och sätt den i klämspakens

lådan. Det ska höras hur gruppen hakar fast i lådan.

infattningshål och vrid den mot magasinschaktet (ca
Bild 1/6: Sätt dit magasinet i magasinschaktet och se till att

120°). Klämlåsningen öppnas då och du kan ta loss

magasinet hakar fast.

pipan framåt.

OBS! Slutstyckshandtaget måste alltid stå i sitt bakre läge för
att slutstycket ska kunna sättas dit. Står slutstyckshandtaget i
främre läget går det inte att sätta dit slutstycket. Dra tillbaka
slutstyckshandtaget tills det hakar fast.
OBS! Se vid hopsättningen alltid till att pipan, slutstycket och
magasinet är avsedda för rätt kaliber.
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5. Säkring och slutstycksspärr

Tre kalibergrupper erbjuds, och de är märkta enligt följande:

STRASSER repetergevär har en ergonomiskt utformad säkringsslid (D), som i säkrat tillstånd spärras av en tryckknapp

MIN (minikaliber):

(E). Den verkar direkt på slagstången och ger hög säkerhet.

.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout

i

STA (standardkaliber):
.22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor,

OBS! Håll aldrig om avtryckaren när du osäkrar
eller säkrar vapnet!

6,5-284 Norma1), 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,
7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS,

5.1 Säkring

8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Tryck ner säkringssliden (D) tills tryckknappen (E) hakar i.
Tryckknappen (E) måste återgå till sitt utgångsläge. Nu är den

MAG (magnumkaliber):

röda ytan (F) nedanför säkringssliden (D) inte längre synlig.

7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger,

Vapnet är nu säkrat.

.338 Win. Mag., 6,5 PRC, 10,3x68 Mag. 1),
.458 Win. Mag. 1)

Din STRASSER RS-modell kan även säkras när slutstycket är
öppet, så att vapnet redan är säkrat när slutstycket stängs.

) Kräver ett särskilt magasin

1

5.2 Osäkring
Vid byte av kalibergrupp måste slutstyckshuvudet bytas.

•

Inom en kalibergrupp kan pipor bytas utan att slutstyckshuvu-

•

Tryck in tryckknappen (E) och för upp säkringssliden
(D) med tummen ända till anslaget.
En röd markering (F) nedanför sliden (D) blir synlig.
Vapnet är nu osäkrat.

det måste bytas.
•

När mekanismen är uppspänd sticker den röda indikatorpinnen (G) ut en bit.

Se vid pipbyte till att även magasinet för motsvarande kalibergrupp används. Magasinen är märkta på sidan med de
kaliberbeteckningar som gäller för dem.

Öppning av uppspänt vapen
•

Anvisning: Se alltid till pipbasen och pipinfästningen (låsk-

För att öppna ett uppspänt vapen trycker du med tummen på tryckknappen (E) i säkringssliden (D), osäkrar
och drar samtidigt tillbaka slutstyckshandtaget.

lackarna) i slutstyckshylsans huvud är rena.
•

När slutstyckshandtaget har öppnats ca 4° kan
slagstiftet inte längre nå tändhatten. Därför kan vapnet
endast avfyras när slutstycket är helt stängt.

5.3 Slutstycksspärr
En slutstycksspärr förhindrar oavsiktlig öppning av slutstycket
när mekanismen är uppspänd och slutstycket helt stängt.
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SVENSKA

4. Pipbyte

6. Laddning

7. Skjutning och omladdning

•

Rengör loppet och patronläget från olja och kontrollera

•

Osäkra vapnet genom att trycka upp säkringssliden.

att inga främmande partiklar finns i loppet.

•

Sikta mot målet och skjut.

•

Säkra vapnet.

•

Omladdning: Dra tillbaka slutstycket med hjälp slut-

•

Tryck med ena handens tumme och pekfinger samtidigt

styckshandtaget ända till anslaget och tryck fram det

på tryckknapparna på båda sidor av systemlådan.

helt igen. Med lite övning kan omladdning även ske

Magasinet frigörs.

med anlagt vapen.

•

Ta ur magasinet.

•

Låt patroner ligga an bak mot magasinväggen och

Anvisning: Tryck alltid fram slutstyckshandtaget helt ända till

tryck bara in dem.

anslaget, annars kan patronen av säkerhetsskäl inte antändas.

•

Det är viktigt att du förvissar dig om att ammunitionen

•

med ditt vapens kaliberuppgift överensstämmer med

OBS! Vapnets mekanism spänns vid varje omladdning. Vid

magasinet.

avbrott eller när skjutningen avslutas ska vapnet genast säkras

Med slutstycket stängt, för in magasinet rakt i maga-

genom nedtryckning av säkringssliden.

sinschaktet och tryck upp det tills det hörs tydligt hur
•

magasinhållaren hakar i.

OBS! Vapnet ska aldrig osäkras förrän precis före avfyring.

Dra tillbaka slutstycket ända till anslaget och tryck fram

Om inget skott avfyras ska vapnet genast säkras igen. Om

det helt igen. På så vis hamnar den översta patronen

skott avfyras och omladdning sker ska vapnet genast säkras

i loppet.

igen.

Kontrollera:
Den röda ytan nedanför säkringssliden är inte synlig. Indikatorpinnen kan kännas. Slutstyckshandtaget är längst
fram. Vapnet är nu laddat, uppspänt, säkrat, låst

8. Urladdning

och säkrat mot oavsiktlig öppning.

•

Ta ur magasinet.

•

Tryck in tryckknappen i säkringssliden med tummen och
dra samtidigt tillbaka slutstyckshandtaget och öppna
slutstycket ända till anslaget. Då dras patronen ut ur

OBS! Lägg aldrig, under några som helst omständigheter, en patron i patronläget (pipan)
utan att en avtryckargrupp sitter i lådan.

patronläget och kastas ut.
•

Om ingen avtryckare är monterad
kan ett skott utlösas oavsiktligt. HMS
Präzisionstechnik GmbH (STRASSER)
avsäger sig allt ansvar vid olycksfall.
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Kontrollera att patronläget är tomt.

i

11. Avtryckare och inställning av avtryckarvikter

STRASSER repetergevär har ett mycket säkert och även

STRASSER repetergevär har en kombinerad direktavtryckare

mycket användarvänligt slutstycke. Vid byte mellan de olika

med bakre avtryckare. Automatisk frigöring av direktav-

kalibergrupperna är slutstyckshuvudet (I) det enda på hela

tryckaren garanterar säkerheten när slutstycket öppnas och

slutstycket som behöver bytas.

stängs. Tre avtryckarvikter – lätt/medel/hård – kan ställas in
för hand utan verktyg. Snälltrycket spänns genom att pressa

Borttagning av slutstyckshuvudet

avtryckaren framåt. Tryckvikten kan ställas från 100 - 200 g.

•

Gör patron ur på vapnet.

•

Ta bort slutstycket.

Borttagning av avtryckargruppen

•

Fäll upp låsarmen och ta ut slutstyckshuvudet.

•

Gör patron ur på vapnet.

•

Ta bort slutstycket.

Ditsättning av slutstyckshuvudet

•

Dra tillbaka låsspaken vid lådans ände.

•

•

Ta ur avtryckargruppen.

Lägg dit det slutstyckshuvud som passar till kalibern och
se till att det överensstämmer med spärrstiftet (K).

•

Fäll ner låsarmen tills den hakar fast.

Inställning av avtryckarvikterna
Tryck upp fjäderstiftet (N) på den räfflade ytan med tummen
och pekfingret och placera det i önskat urtag.

10. Öppna sikten

Ditsättning av avtryckargruppen
När slutstycket är borttaget, för in avtryckargruppen i avtryck-

Sidojusterbar siktskåra
•

arschaktet tills den hakar fast.

Med hjälp av två insexskruvar (1,5 mm) på vänster och
höger sida kan siktbladet (L) justeras i sidled.

•

Vid träffbild till vänster: Lossa insexskruven på
höger sida, dra åt insexskruven på vänster sida.

•

Vid träffbild till höger: Lossa insexskruven på
vänster sida, dra åt insexskruven på höger sida.

Höjdjusterbart korn (M)
•

Insexskruv framför kornet (1,5 mm).

•

Skruva ut skruven: Låg träffbild

•

Skruva in skruven: Hög träffbild
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9. Byte av slutstyckshuvud

12. Montering av optiskt sikte

Piprengöring

Gäller ej för STRASSER RS 14 Evolution-modeller!

Efter skjutning, inför längre tids förvaring samt efter använd-

STRASSER repetergevär är förberett för det specialutvecklade

ning vid fuktig väderlek ska patronläget och pipan rengöras

trepunktsfästet för optiskt sikte. Med fackmässigt monterat

och oljas in såväl invändigt som utvändigt. Före skjutning mås-

optiskt sikte kan fästet enkelt sättas dit och tas bort med en

te oljan åter avlägsnas noggrant från pipa och patronläge.

hand. Trepunktsfästet är konstruerat för montering av optiska
sikten med en vikt på upp till ca 700 g.

Anvisning: Pipan får endast rengöras från patronläget.
Använd inte stålborste eller syrahaltiga rengöringsmedel.

Ditsättning av optiskt sikte
•

Håll vapnet med vänster hand om systemlådan.

OBS! Anvisningarna och varningsinformationen från under-

•

Greppa det optiska siktet med höger hand upptill på

hållsprodukternas tillverkare ska ovillkorligen följas!

mittenröret.
•

Placera fästets runda tappar i slutstyckshylsans fästurtag.

Metalldelar

•

Vrid med höger hands tumme fram bajonettlåsets arm

Alla metalldelar ska hållas rena och smörjas in lätt med olja.

för att låsa fast.
Anvisning: Stockolja är inte lämplig att använda på
Borttagning av optiskt sikte

metalldelar.

•

Håll vapnet med vänster hand om systemlådan.

•

Greppa det optiska siktet med höger hand upptill på

Stockträ

mittenröret.

Stryk in för- och bakstocken med en stockolja flera gånger

Tryck med höger hands tumme på säkringsspaken och

om året.

•

dra samtidigt tillbaka låsarmen.
Anvisning: Vapenolja är inte lämplig att använda på
Anvisning: Se alltid till att fästytorna är rena och fria från

stockträ.

fett och olja.
OBS! Mekanism- och avtryckarsystemet på STRASSER
OBS! Om avståndet mellan öga och kikarsikte är mycket litet

repetergevär kräver mycket lite underhåll. Förhårdnade

eller om vapnet inte ligger an ordentligt mot axeln, finns det

smörjmedel kan orsaka funktionsstörningar hos dessa

risk för skador vid skjutning med grövre kalibrar. I synnerhet

komponentgrupper. Låt din vapensmed kontrollera ditt vapen

vid användning av grova kalibrar måste ett tillräckligt stort av-

regelbundet, inför jaktsäsongen och före jaktresor.

stånd mellan kikarsikte och siktöga säkerställas och dessutom
vapnet ligga an ordentligt mot axeln.
13. Rengöring och vård

14. Transport

Vid rengöring och vård av ditt STRASSER repetergevär ska

Säkraste sättet att transportera vapnet är i den dubbelväggi-

du endast använda särskilt avsedda medel. Vid regelbunden

ga STRASSER-vapenväskan som är tillverkad av ABS-plast

och noggrann rengöring och vård kommer din STRASSER

och försedd med tre lås med sifferkombination.

RS-modell att vara en tillförlitlig följeslagare på jakten även
efter lång tids användning.

STRASSER-vapenväskan är särskilt utformad för modellerna
RS 14 och RS 14 EVOLUTION med två pipor, två stora
kikarsikten samt tillbehör. Med sina mått på 9x40x67 cm är
den lika smidig som STRASSER repetergevär.
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1. Product-Definition
Your new STRASSER straight-pull bolt action rifle
is a highly accurate hunting
weapon engineered to a high level of user
safety. Still, this must not under any circumstances
tempt you to neglect exercising all necessary
precautions or to disregard any applicable laws
regarding the safe use of firearms.
We congratulate you on your purchase
of this product and wish you lots of fun and
great successes with this weapon.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. General Safety Rules for Handling Weapons

•

Only use ammunition loaded to conform to SAAMI
or CIP standards for maximum breech pressure. A

Attention: Carefully read this manual before using the gun.

Government Proof House has proved each STRASSER

Only pass the gun on together with these instructions.

RS Model with a load generating at least 30 % more
pressure than the legal maximum allowed for that

In addition to this manual, please ask your speciali-

cartridge. No guarantee can be made for the safety of

zed dealer for an in-depth explanation of your gun

the shooter or any bystanders if a cartridge develops

and an instruction on its proper use.

pressure beyond that of its Government proof load.
•
•

have been trained in their use and must be kept out of

•

firearm off “Safe”.

Make sure that firearms and ammunition never fall into
the hands of those forbidden by law to use them.

•

Always check downrange before every shot.

Always store firearms separately from ammunition and

•

Only point your firearm at a target that you have
clearly identified.

locked away from those not authorized to have access
•

to them.
•
•

and storage of firearms and ammunition.

•

Fire only against a safe backstop.

Become thoroughly familiar with the features of your

•

If a cartridge fails to fire, do not open the breech for

firearm and practice performing all functions and

at least 60 seconds and keep the muzzle pointed at a

manipulations with it unloaded before using it for the

safe backstop. This will protect you and others in case
of a hang-fire.
•

Consider every firearm as loaded and ready to fire

•

the barrel chamber to determine otherwise. Always

Warning: Risk of burns: Pay attention to your hands!
Barrel becomes very hot with rapid shooting!

treat an unloaded firearm as if it were loaded.

•

Always wear hearing and eye protection when
shooting.

until you have opened the breech and visually checked

•

Do not put your finger on the trigger until you are ready
to fire.

Obey all laws and regulations concerning the carrying

first time.
•

Do not take the firearm off “Safe” until you are ready to
fire. Point the barrel in a safe direction when taking the

the hands of those who have not.
•

Do not load your firearm until immediately before you
intend to use it.

Firearms must only be operated by those persons who

Always keep the muzzle pointed in a direction so that
neither persons nor property would be endangered or

Unload your firearm ...

damaged in case of an accidental discharge.

… before entering a city

Before loading the firearm, always check the chambe-

… before entering a building,

rand bore to determine whether oil residue or foreign

… before getting into a vehicle,

matter is present. Oil residue in the chamber or the bore

… before crossing obstacles,

could cause unpredictable shifts in point of impact. Fo-

… before getting in and out of hunting blinds or hides,

reign matter in the bore, e.g. water, snow or dirt, could

… when putting down or handing over the weapon tempo-

cause the barrel to burst upon firing, leading to serious

rarily.

bodily injury or death to the shooter or bystanders
Always make sure that nothing can ever enter the bore
whilst the firearm is in use.
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•

3. Assembly and disassembly
IMPORTANT NOTICE

3.1 Assembly:
You will receive your STRASSER RS Model in a partially

IMPROVED BARREL CLAMPING (GEN. 2):

assembled condition. Continue with assembly as follows:

All RS receivers are still compatible with all RS barrels. To gain
the benefits of the improved barrel-clamping system use Gen.
2 receivers in combination with Gen. 2 barrels (Page 9).

Fig. 1/1: Draw back the trigger group retainer in the rear of
the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

3.2 Disassembly:

stored there.

Fig. 2/1: Remove magazine.
Fig. 1/2: Holding the stock and receiver upright, insert barrel
(A) into the receiver ring until it stops, making sure that the

Fig. 2/2: Pull bolt handle back and open breech halfway.

indexing pin (B) engages the hole in the barrel flange (C).

Press in the bolt stop button found on the left inside of the
receiver housing and remove bolt.

Fig. 1/3: Insert the bolt from above into the hollow of the
receiver housing. Close the breech halfway and rotate the bolt

Fig. 2/3: Draw back the trigger group retainer in the rear of

slightly to make sure that the bolt stop has snapped into the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

guide slot on the bolt body. This must be done before closing

stored there.

the bolt completely, ie., bringing the bolt into battery!
Fig. 2/4: Insert 4 mm Allen key stored in the trigger group
Fig. 1/4: There is a steel rod located in the forearm. Remove

into the hole in the bottom of the forearm and turn the key

it, and insert the narrow end into the corresponding hole in the

anti-clockwise until it stops. Remove Allen key and slide the

B-EX barrel exchange clamp. Turn it (approx. 120°) toward

forearm off toward the muzzle.

the barrel until it stops. The barrel is now held in place.
WARNING: Do not turn the forearm retaining screw in either
Fig. 1/5: Slide the forearm from the front onto the receiver

direction unless the forearm is in place!

housing and, using only the 4 mm Allen wrench stored in the
trigger group, turn the forearm mounting screw clockwise until

Fig. 2/5: Insert the steel rod stored in the forearm into the

it is hand-tight. Do not overtighten and do not use a larger

hole of the clamp lever and turn it (approx. 120°) toward the

Allen wrench than the one supplied! Holding the bolt in your

magazine well. The barrel is now free to be removed from the

support hand, pull the bolt handle back until it stops. Place the

receiver housing. Remove barrel from the front.

Allen key back into trigger group and insert trigger group into
receiver housing until it snaps into place.
Fig. 1/6: Insert magazine into magazine well until it snaps
into place.
WARNING: The bolt handle must be locked fully to the rear
before the bolt can be inserted. The bolt cannot be inserted if
the bolt handle is in a forward position.
WARNING: Always make sure during assembly that the
bolt head and magazine(s) are correct for the caliber marked
on the barrel.
- 22 -

4. Barrel exchange

5. Safety and bolt handle lock

There are three caliber groups (note, not all calibers are

The STRASSER RS Model features an ergonomically designed

available in every country):

vertical safety slide (D) that is locked by push-button (E) when
on “Safe”. It works directly on the striker for the maximum in

MIN (mini calibers):

safety.

.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout

i

STA (standard calibers):
.22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor,

Attention: Always keep your fingers clear of
the trigger when movingthe safety!

6,5-284 Norma1), 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,
7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS,

5.1 Put on “Safe”

8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Press the safety slide (D) downward until the button
(E) engages. The red mark (F) below the slide (D) is no

MAG (magnum calibers):

longer visible.

7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger;
.338 Win. Mag., 6,5 PRC, 10,3x68 Mag. 1),

The STRASSER Model may also be put on “Safe” with the

.458 Win Mag. 1)

bolt open so that the rifle cannot fire as a round is being
chambered.

) Requires a special magazine

1

5.2 Take off “Safe”
•
•

A red mark (F) below the slide is now visible. The rifle is
now off “Safe”.

Only the barrel must be replaced when changing to calibers
within the same group.

Depress button (E) with your thumb and move safety
slide upward until it stops.

groups.

•

A red indicator pin (G) protrudes slightly when the rifle
is cocked.

Make sure that you only use the correct magazine for a
caliber group. The calibers for which a magazine is suitable

Opening a cocked rifle

are marked on the side of the magazine body.

•

To open the breech on a cocked rifle, press in the
safety button (E) with the thumb while at the same time

ATTENTION: Make sure before assembly that the barrel

pushing the safety slide to take off “Safe” and drawing
back on the bolt handle.

shank and the inside of the receiver ring are clean and clear
of foreign matter.

•

The striker can no longer reach the primer after the bolt
handle has opened about 4°. The rifle can fire only
when the breech is completely closed.

5.3 Bolt handle lock
The bolt handle lock reduces the chance of an inadvertent
opening of the breech when the rifle is cocked, and the bolt
is in battery.
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The bolt head must be replaced when changing caliber

6. Loading

7. Shooting and reloading

•

•

Clean oil from bore and chamber and check for foreign

Push upwards on the safety slide to take the rifle off
“Safe”.

matter.
•

Put rifle on “Safe”.

•

Take aim and pull the trigger. The rifle will fire.

•

To remove the magazine, use the thumb and forefinger

•

Reloading: Pull the bolt handle all the way back until it

of one hand to depress simultaneously both release

stops and then push it completely forward. Working the

buttons found on each side of the receiver.

bolt from the shoulder is easy after a little practice.

•

Remove the magazine.

•

Insert the cartridges one at a time under the feed lips

ATTENTION: Always push the bolt handle forward until it

and against the rear magazine wall and press into

stops, otherwise the disconnector safety will not allow the

place.

cartridge to fire.

•

Make absolutely sure that the ammunition is correct

•

for the caliber marked on both the barrel and the

WARNING: The striker is cocked every time the bolt is

magazine.

cycled. When you interrupt or finish firing, always immediately

With the bolt closed, insert the magazine straight up

put the rifle on “Safe” by pressing down on the safety slide.

into the magazine well until it audibly snaps into place.
•

Pull the bolt handle all the way back and then forward

WARNING: Do not take rifle off “Safe” until just before

again, until it stops. This strips a cartridge from the

firing. If you do not take the shot, put immediately back on

magazine and inserts it into the chamber.

“Safe”. If you take a shot and reload without firing, put the
rifle immediately back on “Safe”.

Make sure that:
The red mark under the safety slide is not visible, the cocking
indicator can be felt and the bolt handle is all the way forward. The rifle is now loaded, cocked, on “Safe”, in

8. Unloading

battery and locked against inadvertent opening.

•

Remove magazine.

•

Press on the safety slide button with your thumb while
at the same time pulling back on the bolt handle until

Attention: Never, under any circumstances,

it stops. This extracts the cartridge from the chamber

load a cartridge into the chamber (barrel)
without a trigger assembly in the locking box

and ejects it.
•

(case).
Without a mounted trigger, a shot
may go off. HMS Präzisionstechnik
GmbH (STRASSER) does not accept
any liability in case of damage.
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Make certain that the chamber is empty.

i

9. Exchanging bolt heads

11. Trigger adjustment

The STRASSER RS Model has a safe and user-friendly

The STRASSER RS features a combination set trigger. The

straight-pull bolt system. To change to a different caliber

single-stage, direct trigger pull can be changed to light/

group, it is necessary to exchange bolt heads (I).

medium/heavy by repositioning the trigger spring pin (N). The
trigger pull can further be lightened by use of the set trigger,

Bolt head removal

which requires the user to take the conscious action of pushing

•

Unload rifle.

the trigger forward, until it clicks. This is a safe and time-tested

•

Remove bolt.

trigger mechanism which has been used in Europe since the

•

Lift up flap (J) and remove bolt head.

19th Century. To set the trigger, push it forward until it clicks.
The release of the set trigger can be adjusted as low as 4 oun-

Bolt head replacement

ces g by means of a screw behind the trigger guard. Be sure

•

Insert the correct bolt head for the barrel caliber, so

you understand the implications of using a trigger this light,

that the indexing pin (K) engages to allow the head to

and if you do not take a shot after setting the trigger, then you

be seated fully against the bolt body.

must unset it! To unset the trigger, operate the bolt.

Close flap (J) until it snaps into place.

Since the trigger may be set regardless of whether the striker is

•

cocked, an automatic interlock safely unsets the trigger when
the bolt is actuated.
Remove trigger group
•

Unload rifle.

Windage-adjustable rear leaf

•

Remove bolt.

•

•

Draw back the trigger group retainer in the rear of the

A 1.5 mm Allen wrench provides windage adjustment

receiver housing.

at the rear sight (K).
•

If rifle shoots too far left: Loosen the right-hand

•

Remove trigger group.

screw and then tighten the left-hand one.
•

If rifle shoots too far right: Loosen the left-hand

Adjusting trigger pull

screw and then tighten the right-hand one.

Grasp spring pin (N) with the thumb and forefinger and push
it into the desired position detent.

Elevation-adjustable front blade (M)
•
•

A 1.5 mm Allen wrench provides elevation adjustment

Replace trigger group

at the front sight (M).

With the bolt removed, slide the trigger group into the receiver

If rifle shoots too high: Turn elevation screw

housing until it snaps into place.

anti-clockwise.
•

If rifle shoots too low: Turn elevation screw
clockwise.
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10. Open sights

12. Mounting an optical sight

Cleaning the barrel

Does not apply to STRASSER RS 14 Evolution models!

The chamber, bore and barrel exterior must be cleaned

The STRASSER RS 14 is configured for our proprietary th-

and oiled after shooting, before long storage and after

ree-point ball-seat telescopic sight mount. Only one hand is

use in wet weather. All traces of oil in chamber and bore

required to remove or replace the scope. Three point ball-seat

must first be removed before firing.

mount is designed for mounting optical sights with a weight up
to approx. 700 g.

ATTENTION: Always clean the bore from the chamber end.
Do not use steel bore brushes or acidic cleaning agents.

Attaching the scope
•

Firmly hold the receiver housing in the left hand.

WARNING: Always heed the manufacturer’s instructions

•

Hold the main tube of the scope in the right hand.

and warnings provided with the gun care product!

•

Insert the mount’s spherical studs into their receiver

•

recesses and hold in place.

Metal parts

With the thumb of the right hand, rotate the locking

Keep all metal parts clean and lightly oiled.

lever forward until the mount is secured to the rifle.
ATTENTION: Gun stock oil is not suitable for use on metal.
Removing the scope
•

Firmly hold the receiver housing in the left hand.

Stock wood

•

Hold the main tube of the scope in the right hand.

Rub gun stock oil into the forearm and butt stock several

•

Use the thumb of your right hand to simultaneously

times a year.

depress the safety latch and swing the locking lever to
the rear.

ATTENTION: Weapons oil is not suitable for use on wood.

ATTENTION: Always make sure that all mounting surfaces

WARNING: The bolt and trigger assemblies of the

are clean and free of oil or grease.

STRASSER RS Model require little maintenance but oxidized
lubricants could cause them to malfunction. Have your guns-

WARNING: If the distance between the eye and the teles-

mith inspect your rifle at regular intervals, before the shooting

cope is very small or the weapon is not properly seated on

season and before travelling abroad.

the shoulder, injuries can not be ruled out when shooting with
larger calibers. Especially with magnum calibers, attention
must be paid to a correspondingly large, sufficient distance
between riflescope and target eye or on the correct fit of the

14. Transport

weapon on the shoulder.

The best and safest way to transport your rifle is with the
STRASSER gun case featuring double-shell ABS construction

13. Care and cleaning

and three combination locks.

Use only firearm-specific solvents, cleaners, oils and tools.
Careful cleaning and preventive maintenance will ensure that

The STRASSER case is especially designed for the RS 14 and

your STRASSER riflel remains a reliable companion for many

RS 14 EVOLUTION Models and will accommodate two

years to come.

barrels, two large scopes and accessories. With a size of only
9x40x67 cm, it is as compact as the STRASSER rifle it holds.
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STRASSER
RS SOLO EVOLUTION

Slutstycke
Bold
Säkringsslid
Safety slide

Slutstyckshandtag
Bolt handle
Öppna sikten
Open sights

Bakstock
Stock

Pipa
Barrel

Avtryckargrupp
Trigger group

Rembygel
Sling swivel

Rembygel
Sling swivel

Låda
Receiver housing
Förstock
Forearm
Magasin
Magazine
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1. Produktdefinition
Ditt nya STRASSER repetergevär är ett jaktvapen
med hög precision. Det har konstruerats för
att vara mycket säkert för användaren, men du får
för den skull aldrig avstå från att vidta alla
nödvändiga försiktighetsåtgärder eller bortse från
gällande lagar om säker vapenhantering.
Tack för att du har valt den här produkten.
Vi hoppas att du får mycket glädje av ditt
nya vapen och önskar dig god jaktlycka.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. Allmänna säkerhetsregler för hantering av vapen
OBS! Det är mycket viktigt att du läser igenom denna instruk-

•

Använd endast ammunition som uppfyller CIP-kraven,

tionsbok helt innan du använder vapnet. Vapnet ska endast

i synnerhet avseende maximalt kammartryck (Pmax).

lämnas vidare tillsammans med denna instruktionsbok.

Varje enskilt STRASSER repetergevär har kontrollerats
av ett statligt provningsorgan i enlighet med kraven i

I tillägg till denna instruktionsbok kan du låta din

gällande skyttelagstiftning och skytteförordning med

fackhandlare förklara exakt hur ditt vapen fungerar

ett gastryck som överstiger det tillåtna maximala kam-

och ska användas.

martrycket Pmax med minst 30 %. Om gastrycket hos
ammunitionen som används överstiger detta gastryck

•

kan säkerheten för användaren eller tredje person inte

Vapen får endast användas av personer med erforder-

garanteras under alla omständigheter.

lig behörighet och utbildning.
•

•

Se till att vapen och ammunition aldrig hamnar i hän-

•

•

Förvara alltid vapen och ammunition åtskilda från

vapnet.

Observera gällande lagstadgade bestämmelser för
•

förflyttning och förvaring av vapen och ammunition.
•

•
•

Betrakta alla vapen som laddade och skjutklara så

Lägg inte fingret mot avtryckaren förrän du ska till att
skjuta.

länge du inte genom att öppna slutstycket och titta i
patronläget (loppet) har konstaterat motsatsen. Även ett

•

Avfyra endast om det finns ett säkert kulfång.

oladdat vapen ska hanteras som om det vore laddat.

•

Om ett skott klickar ska du vänta ca 60 sekunder innan
du öppnar slutstycket. På så vis undviker du fara om

Vid all hantering ska mynningen riktas åt ett håll där

skottet skulle gå av efter fördröjning.

varken personer eller föremål riskeras eller kan komma
•

Rikta endast ditt vapen mot ett mål som du kan urskilja
tydligt.

du förflyttar vapnet.

•

Kontrollera terrängen framför och bakom före varje
avfyring.

Lär dig noga att hantera ditt vapen och öva på alla
funktioner och handgrepp med oladdat vapen innan

•

Osäkra inte ditt vapen förrän precis innan det ska
användas. Håll pipan i ofarlig riktning när du osäkrar

varandra och under lås – utom räckhåll för obehöriga.
•

Ladda inte ditt vapen förrän precis innan det ska
användas.

derna på obehöriga.

till skada.

•

Använd hörselskydd när du skjuter.

Kontrollera innan du laddar vapnet att det inte finns

•

Risk för brännskador: Akta dina händer! Efter ett
större antal skott blir pipan mycket het!

några oljerester eller andra främmande partiklar i
patronläget eller loppet. Oljerester i patronläget eller
i loppet kan medföra betydande förskjutningar av

Gör patron ur på ditt vapen…

träffbilden! Främmande partiklar i loppet (t.ex. vatten,

…innan du beger dig in i tättbebyggt område

snö, jord) kan orsaka pipsprängningar. Dessa kan i

…innan du går in i en byggnad,

sin tur ge allvarliga skador på skytten eller personer i

…innan du sätter dig i ett fordon,

närheten! Se även till att inga främmande partiklar kan

…innan du kliver över hinder,

hamna i loppet när geväret används!

…innan du går upp i eller ner från jakttorn,
…innan du tillfälligt lägger eller lämnar ifrån dig vapnet.
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3. Hopsättning och isärtagning
3.1 Hopsättning:

3.2 Isärtagning av vapnet i icke-uppspänt och olad-

Om ditt STRASSER repetergevär levereras till dig delvis isärta-

dat tillstånd:

get måste du sätta ihop det enligt följande:

•

Bild 2/1: Ta ur magasinet.

Bild 1/1: Ta bort avtryckargruppen ur slutstyckshylsan. Det

•

Bild 2/2: Dra tillbaka slutstyckshandtaget och öppna

gör du genom att dra tillbaka låsspaken och ta ur avtryckar-

slutstycket till hälften. Tryck nu in slutstyckslåsets knapp

gruppen med insexnyckeln som förvaras där.

helt som syns till vänster och dra ut slutstycket.
•

Bild 1/3: Lägg i slutstycket ovanifrån i slutstyckshylsans

Bild 2/3: Ta bort avtryckargruppen ur lådan. Det gör

halvskål. Stäng slutstycket till hälften och kontrollera genom

du genom att dra tillbaka låsspaken och ta ur avtryck-

vridning i sidled att slutstyckslåset har hakat fast i slutstyckets

argruppen med insexnyckeln som förvaras där.

styrspår. Först nu ska du stänga slutstycket helt och säkra det.
•

Bild 2/4: För in insexnyckeln i förstockens hål och

Bild 1/5: Sätt på förstocken framifrån på lådan och dra fast

lossa klämskruven genom att vrida åt vänster ända till

den medurs med fingerkraft med hjälp av insexnyckeln (4 mm)

anslaget. Ta bort insexnyckeln och ta loss förstocken

som finns i avtryckargruppen. (Använd ingen förlängning.)

genom att dra den mot mynningen.

Öppna slutstycket och dra tillbaka det ända till anslaget. Sätt
tillbaka insexnyckeln på sin plats och sätt i avtryckargruppen i

OBS! Fästskruven för förstocken får endast användas

lådan. Det ska höras hur gruppen hakar fast i lådan.

när förstocken sitter på plats.

Bild 1/6: Sätt dit magasinet i magasinschaktet och
se till att magasinet hakar fast.
OBS! Slutstyckshandtaget måste alltid stå i sitt bakre läge för
att slutstycket ska kunna sättas dit. Står slutstyckshandtaget i
främre läget går det inte att sätta dit slutstycket. Dra tillbaka
slutstyckshandtaget tills det hakar fast.
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4. Säkring och slutstycksspärr
STRASSER repetergevär har en ergonomiskt utformad säkringsslid (D), som i säkrat tillstånd spärras av en tryckknapp
(E). Den verkar direkt på slagstången och ger hög säkerhet.

OBS! Håll aldrig om avtryckaren när du osäkrar
eller säkrar vapnet!

i

4.1 Säkring
Tryck ner säkringssliden (D) tills tryckknappen (E) hakar i.
Tryckknappen (E) måste återgå till sitt utgångsläge. Nu är den
röda ytan (F) nedanför säkringssliden (D) inte längre synlig.
Vapnet är nu säkrat.
Din STRASSER RS-modell kan även säkras när slutstycket är
öppet, så att vapnet redan är säkrat när slutstycket stängs.
4.2 Osäkring
•

Tryck in tryckknappen (E) och för upp säkringssliden
(D) med tummen ända till anslaget.

•

En röd markering (F) nedanför sliden (D) blir synlig.
Vapnet är nu osäkrat.

•

När mekanismen är uppspänd sticker den röda indikatorpinnen (G) ut en bit.

Öppning av uppspänt vapen
•

För att öppna ett uppspänt vapen trycker du med tummen på tryckknappen (E) i säkringssliden (D), osäkrar
och drar samtidigt tillbaka slutstyckshandtaget.

•

När slutstyckshandtaget har öppnats ca 4° kan
slagstiftet inte längre nå tändhatten. Därför kan vapnet
endast avfyras när slutstycket är helt stängt.

4.3 Slutstycksspärr
En slutstycksspärr förhindrar oavsiktlig öppning av slutstycket
när mekanismen är uppspänd och slutstycket helt stängt.
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5. Laddning

6. Skjutning och omladdning

•

Rengör loppet och patronläget från olja och kontrollera

•

Osäkra vapnet genom att trycka upp säkringssliden.

att inga främmande partiklar finns i loppet.

•

Sikta mot målet och skjut.

•

Säkra vapnet.

•

Omladdning: Dra tillbaka slutstycket med hjälp slut-

•

Tryck med ena handens tumme och pekfinger samtidigt

styckshandtaget ända till anslaget och tryck fram det

på tryckknapparna på båda sidor av systemlådan.

helt igen. Med lite övning kan omladdning även ske

Magasinet frigörs.

med anlagt vapen.

•

Ta ur magasinet.

•

Låt patroner ligga an bak mot magasinväggen och

Anvisning: Tryck alltid fram slutstyckshandtaget helt ända till

tryck bara in dem.

anslaget, annars kan patronen av säkerhetsskäl inte antändas.

Det är viktigt att du förvissar dig om att ammunitionen

OBS! Vapnets mekanism spänns vid varje omladdning. Vid

med ditt vapens kaliberuppgift överensstämmer med

avbrott eller när skjutningen avslutas ska vapnet genast säkras

magasinet.

genom nedtryckning av säkringssliden.

Med slutstycket stängt, för in magasinet rakt i maga-

OBS! Vapnet ska aldrig osäkras förrän precis före avfyring.

sinschaktet och tryck upp det tills det hörs tydligt hur

Om inget skott avfyras ska vapnet genast säkras igen. Om

magasinhållaren hakar i.

skott avfyras och omladdning sker ska vapnet genast säkras

Dra tillbaka slutstycket ända till anslaget och tryck fram

igen.

•

•

•

det helt igen. På så vis hamnar den översta patronen
i loppet.
Kontrollera:

7. Urladdning
•

Ta ur magasinet.

•

Tryck in tryckknappen i säkringssliden med tummen och

Den röda ytan nedanför säkringssliden är inte synlig. Indika-

dra samtidigt tillbaka slutstyckshandtaget och öppna

torpinnen kan kännas. Slutstyckshandtaget är längst

slutstycket ända till anslaget. Då dras patronen ut ur

fram. Vapnet är nu laddat, uppspänt, säkrat, låst
och säkrat mot oavsiktlig öppning.

patronläget och kastas ut.
•

Kontrollera att patronläget är tomt.

8. Öppna sikten
OBS! Lägg aldrig, under några som helst omständigheter, en patron i patronläget (pipan)
utan att en avtryckargrupp sitter i lådan.
Om ingen avtryckare är monterad
kan ett skott utlösas oavsiktligt. HMS

Sidojusterbar siktskåra
•

höger sida kan siktbladet (L) justeras i sidled.
•

Vid träffbild till vänster: Lossa insexskruven på
höger sida, dra åt insexskruven på vänster sida.

•

Vid träffbild till höger: Lossa insexskruven på
vänster sida, dra åt insexskruven på höger sida.

Präzisionstechnik GmbH (STRASSER)
avsäger sig allt ansvar vid olycksfall.

Med hjälp av två insexskruvar (1,5 mm) på vänster och

Höjdjusterbart korn (M)
•

Insexskruv framför kornet (1,5 mm).

•

Skruva ut skruven: Låg träffbild

•

Skruva in skruven: Hög träffbild
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Anvisning: Stockolja är inte lämplig att använda på

STRASSER repetergevär har en kombinerad direktavtryckare

metalldelar.

med bakre avtryckare. Automatisk frigöring av direktavtryckaren garanterar säkerheten när slutstycket öppnas och

Stockträ

stängs. Tre avtryckarvikter – lätt/medel/hård – kan ställas in

Stryk in för- och bakstocken med en stockolja flera gånger

för hand utan verktyg. Snälltrycket spänns genom att pressa

om året.

avtryckaren framåt. Tryckvikten kan ställas från 100 - 200 g.
Anvisning: Vapenolja är inte lämplig att använda på
Borttagning av avtryckargruppen

stockträ.

•

Gör patron ur på vapnet.

OBS! Mekanism- och avtryckarsystemet på STRASSER

•

Ta bort slutstycket.

repetergevär kräver mycket lite underhåll. Förhårdnade

•

Dra tillbaka låsspaken vid lådans ände.

smörjmedel kan orsaka funktionsstörningar hos dessa

•

Ta ur avtryckargruppen.

komponentgrupper. Låt din vapensmed kontrollera ditt vapen
regelbundet, inför jaktsäsongen och före jaktresor.

Inställning av avtryckarvikterna
Tryck upp fjäderstiftet (N) på den räfflade ytan med tummen
11. Transport

och pekfingret och placera det i önskat urtag.

För transport av din STRASSER RS-modell rekommenderar
Ditsättning av avtryckargruppen

vi fodralet från STRASSER vars blixtlås kan säkras med ett

När slutstycket är borttaget, för in avtryckargruppen i avtryck-

kombinationslås (ingår ej i leveransomfattningen).

arschaktet tills den hakar fast.

10. Rengöring och vård
Vid rengöring och vård av ditt STRASSER repetergevär ska
du endast använda särskilt avsedda medel. Vid regelbunden
och noggrann rengöring och vård kommer din STRASSER
RS-modell att vara en tillförlitlig följeslagare på jakten även
efter lång tids användning.
Piprengöring
Efter skjutning, inför längre tids förvaring samt efter användning vid fuktig väderlek ska patronläget och pipan rengöras
och oljas in såväl invändigt som utvändigt. Före skjutning måste oljan åter avlägsnas noggrant från pipa och patronläge.
Anvisning: Pipan får endast rengöras från patronläget.
Använd inte stålborste eller syrahaltiga rengöringsmedel.
OBS! Anvisningarna och varningsinformationen från underhållsprodukternas tillverkare ska ovillkorligen följas!
Metalldelar
Alla metalldelar ska hållas rena och smörjas in lätt med olja.
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9. Avtryckare och inställning av avtryckarvikter

1. Product-Definition
Your new STRASSER RS SOLO EVOLUTION
straight-pull boltaaction magazine rifle is a highly accurate
hunting weapon engineered to a high level of user safety.
Still, this must not under any circumstances
tempt you to neglect exercising all necessary
precautions or to disregard any applicable laws
regarding the safe use of firearms.
We congratulate you on your purchase
of this product and wish you lots of fun and
great successes with this weapon.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. General Safety Rules for Handling Weapons

•

Only use ammunition loaded to conform to SAAMI
or CIP standards for maximum breech pressure. A

Attention: Carefully read this manual before using the gun.

Government Proof House has proved each STRASSER

Only pass the gun on together with these instructions.

RS Model with a load generating at least 30 % more
pressure than the legal maximum allowed for that

In addition to this manual, please ask your speciali-

cartridge. No guarantee can be made for the safety of

zed dealer for an in-depth explanation of your gun

the shooter or any bystanders if a cartridge develops

and an instruction on its proper use.

pressure beyond that of its Government proof load.
•
•

have been trained in their use and must be kept out of

•

firearm off “Safe”.

Make sure that firearms and ammunition never fall into
the hands of those forbidden by law to use them.

•

Always check downrange before every shot.

Always store firearms separately from ammunition and

•

Only point your firearm at a target that you have
clearly identified.

locked away from those not authorized to have access
•

to them.
•
•

and storage of firearms and ammunition.

•

Fire only against a safe backstop.

Become thoroughly familiar with the features of your

•

If a cartridge fails to fire, do not open the breech for

firearm and practice performing all functions and

at least 60 seconds and keep the muzzle pointed at a

manipulations with it unloaded before using it for the

safe backstop. This will protect you and others in case
of a hang-fire.
•

Consider every firearm as loaded and ready to fire

•

the barrel chamber to determine otherwise. Always

Warning: Risk of burns: Pay attention to your hands!
Barrel becomes very hot with rapid shooting!

treat an unloaded firearm as if it were loaded.

•

Always wear hearing and eye protection when
shooting.

until you have opened the breech and visually checked

•

Do not put your finger on the trigger until you are ready
to fire.

Obey all laws and regulations concerning the carrying

first time.
•

Do not take the firearm off “Safe” until you are ready to
fire. Point the barrel in a safe direction when taking the

the hands of those who have not.
•

Do not load your firearm until immediately before you
intend to use it.

Firearms must only be operated by those persons who

Always keep the muzzle pointed in a direction so that
neither persons nor property would be endangered or

Unload your firearm ...

damaged in case of an accidental discharge.

… before entering a city

Before loading the firearm, always check the chambe-

… before entering a building,

rand bore to determine whether oil residue or foreign

… before getting into a vehicle,

matter is present. Oil residue in the chamber or the bore

… before crossing obstacles,

could cause unpredictable shifts in point of impact. Fo-

… before getting in and out of hunting blinds or hides,

reign matter in the bore, e.g. water, snow or dirt, could

… when putting down or handing over the weapon tempo-

cause the barrel to burst upon firing, leading to serious

rarily.

bodily injury or death to the shooter or bystanders
Always make sure that nothing can ever enter the bore
whilst the firearm is in use.
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•

3. Assembly and disassembly
3.1 Assembly:

3.2 Disassembly:

You will receive your STRASSER RS Model in a partially

Fig. 2/1: Remove magazine.

assembled condition. Continue with assembly as follows:
Fig. 2/2: Pull bolt handle back and open breech halfway.
Fig. 1/1: Draw back the trigger group retainer in the rear of

Press in the bolt stop button found on the left inside of the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

receiver housing and remove bolt.

stored there.
Fig. 2/3: Draw back the trigger group retainer in the rear of
FFig. 1/3: Insert the bolt from above into the hollow of the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

receiver housing. Close the breech halfway and rotate the bolt

stored there.

slightly to make sure that the bolt stop has snapped into the
guide slot on the bolt body. This must be done before closing

Fig. 2/4: Insert 4 mm Allen key stored in the trigger group

the bolt completely, ie., bringing the bolt into battery!

into the hole in the bottom of the forearm and turn the key
anti-clockwise until it stops. Remove Allen key and slide the

Fig. 1/5: Slide the forearm from the front onto the receiver

forearm off toward the muzzle.

housing and, using only the 4 mm Allen wrench stored in the
trigger group, turn the forearm mounting screw clockwise until

WARNING: Do not turn the forearm retaining screw in either

it is hand-tight. Do not overtighten and do not use a larger

direction unless the forearm is in place!

Allen wrench than the one supplied! Holding the bolt in your
support hand, pull the bolt handle back until it stops. Place the
Allen key back into trigger group and insert trigger group into
receiver housing until it snaps into place.
Fig. 1/6: Insert magazine into magazine well until it snaps
into place.
WARNING: The bolt handle must be locked fully to the rear
before the bolt can be inserted. The bolt cannot be inserted if
the bolt handle is in a forward position.
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4. Safety and bolt handle lock
The STRASSER RS Model features an ergonomically designed
vertical safety slide (D) that is locked by push-button (E) when
on “Safe”. It works directly on the striker for the maximum in
safety.

Attention: Always keep your fingers clear of
the trigger when movingthe safety!

i

4.1 Put on “Safe”
Press the safety slide (D) downward until the button
(E) engages. The red mark (F) below the slide (D) is no
longer visible.
The STRASSER Model may also be put on “Safe” with the
bolt open so that the rifle cannot fire as a round is being
chambered.
4.2 Take off “Safe”
•

Depress button (E) with your thumb and move safety
slide upward until it stops.
A red mark (F) below the slide is now visible. The rifle is

ENGLISH

•

now off “Safe”.
•

A red indicator pin (G) protrudes slightly when the rifle
is cocked.

Opening a cocked rifle
•

To open the breech on a cocked rifle, press in the
safety button (E) with the thumb while at the same time
pushing the safety slide to take off “Safe” and drawing
back on the bolt handle.

•

The striker can no longer reach the primer after the bolt
handle has opened about 4°. The rifle can fire only
when the breech is completely closed.

4.3 Bolt handle lock
The bolt handle lock reduces the chance of an inadvertent
opening of the breech when the rifle is cocked, and the bolt
is in battery.
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5. Loading

6. Shooting and reloading

•

•

Clean oil from bore and chamber and check for foreign

Push upwards on the safety slide to take the rifle off
“Safe”.

matter.
•

Put rifle on “Safe”.

•

Take aim and pull the trigger. The rifle will fire.

•

To remove the magazine, use the thumb and forefinger

•

Reloading: Pull the bolt handle all the way back until it

of one hand to depress simultaneously both release

stops and then push it completely forward. Working the

buttons found on each side of the receiver.

bolt from the shoulder is easy after a little practice.

•

Remove the magazine.

•

Insert the cartridges one at a time under the feed lips

ATTENTION: Always push the bolt handle forward until it

and against the rear magazine wall and press into

stops, otherwise the disconnector safety will not allow the

place.

cartridge to fire.

Make absolutely sure that the ammunition is correct

WARNING: The striker is cocked every time the bolt is

for the caliber marked on both the barrel and the

cycled. When you interrupt or finish firing, always immediately

magazine.

put the rifle on “Safe” by pressing down on the safety slide.

With the bolt closed, insert the magazine straight up

WARNING: Do not take rifle off “Safe” until just before

into the magazine well until it audibly snaps into place.

firing. If you do not take the shot, put immediately back on

Pull the bolt handle all the way back and then forward

“Safe”. If you take a shot and reload without firing, put the

again, until it stops. This strips a cartridge from the

rifle immediately back on “Safe”.

•

•
•

magazine and inserts it into the chamber.
7. Unloading
Make sure that:

•

Remove magazine.

The red mark under the safety slide is not visible, the cocking

•

Press on the safety slide button with your thumb while

indicator can be felt and the bolt handle is all the way for-

at the same time pulling back on the bolt handle until

ward. The rifle is now loaded, cocked, on “Safe”, in

it stops. This extracts the cartridge from the chamber

battery and locked against inadvertent opening.

and ejects it.
•

Make certain that the chamber is empty.

Attention: Never, under any circumstances,

8. Open sights

load a cartridge into the chamber (barrel)

Windage-adjustable rear leaf

without a trigger assembly in the locking box

•

(case).

at the rear sight (K).
•

Without a mounted trigger, a shot
may go off. HMS Präzisionstechnik

A 1.5 mm Allen wrench provides windage adjustment
If rifle shoots too far left: Loosen the right-hand
screw and then tighten the left-hand one.

•

GmbH (STRASSER) does not accept

If rifle shoots too far right: Loosen the left-hand
screw and then tighten the right-hand one.

any liability in case of damage.
Elevation-adjustable front blade (M)
•

A 1.5 mm Allen wrench provides elevation adjustment
at the front sight (M).

•

If rifle shoots too high: Turn elevation screw
anti-clockwise.

•

If rifle shoots too low: Turn elevation screw
clockwise.
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9. Trigger adjustment

ATTENTION: Always clean the bore from the chamber end.

The STRASSER RS features a combination set trigger. The

Do not use steel bore brushes or acidic cleaning agents.

single-stage, direct trigger pull can be changed to light/

WARNING: Always heed the manufacturer’s instructions

medium/heavy by repositioning the trigger spring pin (N). The

and warnings provided with the gun care product!

trigger pull can further be lightened by use of the set trigger,
which requires the user to take the conscious action of pushing

Metal parts

the trigger forward, until it clicks. This is a safe and time-tested

Keep all metal parts clean and lightly oiled.

trigger mechanism which has been used in Europe since the
ATTENTION: Gun stock oil is not suitable for use on metal.

19th Century. To set the trigger, push it forward until it clicks.
The release of the set trigger can be adjusted as low as 4 ounces g by means of a screw behind the trigger guard. Be sure

Stock wood

you understand the implications of using a trigger this light,

Rub gun stock oil into the forearm and butt stock several

and if you do not take a shot after setting the trigger, then you

times a year.

must unset it! To unset the trigger, operate the bolt.
Since the trigger may be set regardless of whether the striker is

ATTENTION: Weapons oil is not suitable for use on wood.

cocked, an automatic interlock safely unsets the trigger when

WARNING: The bolt and trigger assemblies of the

the bolt is actuated.

STRASSER RS Model require little maintenance but oxidized
mith inspect your rifle at regular intervals, before the shooting

•

Unload rifle.

season and before travelling abroad.

•

Remove bolt.

•

Draw back the trigger group retainer in the rear of the

11. Transport

receiver housing.

We recommend using STRASSER’s soft case as a transport

Remove trigger group.

protection for the RS SOLO EVOLUTION. This soft case can

•

be secured by a combination lock (not included in delivery
Adjusting trigger pull

contents).

Grasp spring pin (N) with the thumb and forefinger and push
it into the desired position detent.
Replace trigger group
With the bolt removed, slide the trigger group into the receiver
housing until it snaps into place.
10. Care and cleaning
Use only firearm-specific solvents, cleaners, oils and tools.
Careful cleaning and preventive maintenance will ensure that
your STRASSER riflel remains a reliable companion for many
years to come.
Cleaning the barrel
The chamber, bore and barrel exterior must be cleaned
and oiled after shooting, before long storage and after
use in wet weather. All traces of oil in chamber and bore
must first be removed before firing.
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lubricants could cause them to malfunction. Have your gunsRemove trigger group

PRODUKTGARANTI

2. Garanti av skjutprestanda
Ett vapens skjutprecision beror på många faktorer. Den vikti-

Beroende på bestämmelserna i tillämplig lagstiftning har du

gaste faktorn är ammunitionen. Pipor fungerar olika bra med

lagstadgade rättigheter gentemot försäljaren (återförsäljare),

olika ammunitionstyper, och skillnaderna i prestanda kan vara

normalt i form av garantianspråk. Dessa anspråk måste du

avsevärda. Optiska sikten och deras montering är också av

göra direkt gentemot försäljaren (återförsäljaren) inom den

betydelse. Parallax, lösa hårkors, defekt hårkorsjustering och

tidsfrist som finns angiven i lagen.

bristfällig montering är de vanligaste orsakerna till otillfreds-

Bortsett från detta erbjuder vi också en tillverkargaranti som

ställande skjutprestanda.

du åberopar direkt gentemot oss, enligt följande villkor:
Därför bör du använda märkeskikarsikten som monterats
1. Det föreligger inget motsvarande garantianspråk eller

av en fackman och stämma av ammunitionen till ditt vapen

annat rättsligt anspråk gentemot försäljaren (återförsäljaren)

genom att prova flera ammunitionssorter. Skjutprestanda och

eftersom detta alltid har företräde framför tillverkargarantin;

träffbild för en viss ammunition av samma fabrikat och med

2. Du har som första köpare köpt produkten från en av våra

samma laddning kan variera mellan olika tillverkningsomgån-

auktoriserade återförsäljare, och

gar och från vapen till vapen. Vid optimala förutsättningar av-

3. registrerat den på vår webbplats (www.hms-strasser.

seende ammunitionsval, optiskt sikte och montering garanterar

com/bonus-card) inom 30 dagar från och med köpet från

vi utmärkta skjutprestanda för våra vapen.

den auktoriserade återförsäljaren, dock maximalt tre år från
tillverkningsdatum.

Anmärkningar på skjutprestanda ska göras skriftligen inom
30 dagar efter försäljningsdatum. Vi förbehåller oss rätten att

För denna tillverkargaranti gäller följande villkor:

överlämna vapnet till ett oberoende institut för kontroll (DEVA
eller statligt provningsorgan).

1. Tillverkargaranti
Garantin lämnas endast till den första köparen med hemvistort

3. Garantins omfattning

i inköpslandet. Garantin gäller enbart vapnets metall- och

Garantiåtgärder medför ingen förlängning eller förnyelse av

plastdelar samt original STRASSER trepunkts kulsätesfästen

garantitiden för vare sig vapen eller monterade reservdelar.

för optiskt sikte, men inte själva det optiska siktet. Trädelar på

Garantitiden för monterade reservdelar upphör samtidigt som

vapnet kräver särskild vård och genomgår som naturprodukt

garantitiden för hela vapnet.

en naturlig förändring. Garantin omfattar inte trädelar.
4. Garantifriskrivning
Garantitiden är 12 år och räknas från försäljningsdatum, dock

Garantin gäller inte vid:

maximalt tre år från utleverans från vår fabrik.
Den omfattar alla brister och skador på vapnet (metall- och

•

Skador på grund av kraftigt våld eller miljöinverkan.

•

Reparationer, bearbetning eller förändringar på vapnet
utförda av tredje part.

plastdelar) som bevisligen beror på material- eller tillverkningsfel. Inom ramen för detta står tillverkaren kostnaden för

•

Användning av omladdad eller icke CIP-godkänd
ammunition.

material och arbetstid.
•

Skador till följd av normal nötning, vid underlåtenhet
att beakta instruktionsboken, vid felaktig

Garantiarbeten ska utföras av auktoriserad återförsäljare.
Kunden står för risken och kostnaden för retur och hemtransport av vapnet (inklusive alla tillstånd). Tillverkaren väljer om

användning eller hantering samt om vapnet uppvisar meka-

garantiåtagandet ska uppfyllas genom reparation eller byte

niska skador, oavsett skadornas typ.

av felbehäftade delar. Utbytta delar övergår i tillverkarens
ägo.
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SVENSKA

Garantin gäller inte för optiska riktmedel och kikarsiktesfästen
från andra tillverkare än HMS Präzisionstechnik GmbH.
Alla övriga anspråk, i synnerhet sådana som avser ersättning
för skador som uppstått utanför vapnet (följdskador), är uteslutna – om inte ansvar föreligger enligt tvingande lagstiftning.
En ovillkorlig förutsättning är att produkten inte har ändrats
(manipulerats), med undantag av arbeten utförda av oss eller
hos någon av våra auktoriserade verkstäder, och att du har
förvarat, använt och underhållit produkten enligt anvisningarna.
Om du så önskar erbjuder våra auktoriserade återförsäljare att mot en avgift ordna transport av produkten till vårt
huvudkontor och om vi finner det lämpligt kommer vi även
att anlita den auktoriserade återförsäljaren för att förmedla
den reparerade eller utbytta produkten till dig, särskilt när det
av juridiska eller praktiska skäl är enklare än att skicka den
direkt till dig.
Om vi vid hanteringen konstaterar att den aktuella bristen
eller skadan inte omfattas av tillverkargarantin kontaktar vi dig
för att höra efter om du vill att vi mot betalning reparerar eller
byter ut produkten.
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PRODUCT WARRANTY

whether to repair or replace faulty parts, and any replaced
parts become the property of the manufacturer.

According to the current legislation, you have statutory rights
with respect to the seller (dealer), which in general include

2. Shooting accuracy guarantee

warranty claims. You must present the claim directly to the

The shooting accuracy of a rifle depends on many factors.

dealer within the statutory period.

The most important factor is the ammunition. Not every barrel

Independently of this, we additional provide the following ma-

shoots as well with every type of ammunition. There can be

nufacturer warranty, and the related claims must be presented

considerable differences in performance. The optical sight and

directly to us under the following conditions:

its mount are just as important. Parallax, loose reticles, defects
in reticle adjustment and a faulty mount are the most common
causes for unsatisfactory shooting performance.

1. No comparable warranty claim or other statutory right
already applies with respect to the seller (dealer) that takes
precedence over the manufacturer warranty;

Therefore you should use professionally mounted brand name

2. You have purchased the product from one of our authorised

optics as well as ammunition that is suitable for your weapon

dealers as an original purchaser, AND

by trying different types of ammunition. Ammunition of the

3. registered it within 30 days from purchase from the au-

same brand and with the same formulation can have different

thorised dealer, and maximum within three years of the date

shooting performance and point of impact from batch to batch

of manufacture, on our homepage (www.hms-strasser.com/

and from one rifle to another. With an optimal combination

bonus-card) .

of ammunition, sight and mount we guarantee an outstanding
shooting accuracy of our rifles.

The following conditions apply for this manufacturer warranty:
Claims regarding shooting accuracy must be made in writing
1. Manufacturer warranty

within 30 days of the date of sale. We reserve the right to

The warranty only applies to the original purchaser who resi-

deliver the rife to an independent testing institute (such as

des in the country of purchase. The warranty refers exclusively

DEVA or a government proof house).

to the metal and plastic parts of the rifle and to the original
STRASSER three-point ball seat mounting, but not the optical

3. Scope of the Warranty

sight. The wooden parts of the rifle require special care and as

Warranty performance does not result in an extension or

it is a natural product, natural changes will take place, there-

renewal of the warranty period for the weapon or for the

fore the wooden parts are not covered by the warranty.

installed replacement parts. The warranty period for the
installed replacement parts ends with the warranty period for

The warranty period is for 12 years and starts from the date

the entire rifle.

of purchase, and maximum three years from delivery from
4. Exclusions to the warranty

our factory.

The warranty does cover the following:
It covers all defects and damage to the rifle (metal and plastic
•

parts) that are demonstrably the result of material or manufac-

Damage as a result of force majeure or environmental
impacts.

turing defects. In this case, the manufacturer is responsible for
costs for material and labour.

•

The rifle must be delivered to an authorised specialist dealer to

•

Unauthorised repairs, modifications or other work
performed on the rifle.

transporting the weapon, both ways, (including all authorisa-

Use of reloaded ammunition or ammunition not
approved by CIP.

have the warranty work performed. The risk and expenses for
•

Damage as a result of normal wear, the failure to
observe the operating instructions or improper

tions) are the responsibility of the customer. The manufacturer
shall provide the warranty services based on their decision
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use or manipulation, or if the rifle shows signs of mechanical
damage of any type.
The warranty does not cover optical sights or scope mounts
produced by any other manufacturer than HMS Präzisionstechnik GmbH.
Any other claims, especially those for compensation for
damage not directly related to the rifle (subsequent damage)
are not covered unless legal liability is mandatory.
An essential condition is that no changes (manipulation) was
carried out on the product other than work performed by us
or our authorised workshops, and that it has been properly
stored, used and serviced.
Our authorised dealers are requested to help you - if you wish
- in organising the shipment of the product to our offices for
a fee and we will use the same service - at our discretion - to
send back the repaired or replaced product to you, especially
if it is simpler for legal or logistics reasons to do so and not

ENGLISH

send it directly to you.
If after receiving the product we realise that the manufacturer
warranty does not apply, we will contact you before starting
the work to determine if you would want us to make the repair
or replace the product for a fee.
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PASSIONATE INNOVATION

Landsrelaterade avvikelser hos utförandena kan förekomma. | Tekniska ändringar, skriv- och tryckfel samt felaktigheter förbehålles.
Utlämning av STRASSER jakt- och sportvapen endast till person med inköpstillstånd och via kvalificerad STRASSER fackhandel.
Country-specific deviations of the versions possible. | Technical changes, typographical errors and errors excepted.
STRASSER hunting and sports guns will only be supplied to persons in possession of the necessary purchasing licence and only
via STRASSER’s authorised specialist shops!

HMS Präzisionstechnik GmbH, Gewerbestraße 11, 5301 Eugendorf/Austria | HMS-STRASSER.com

