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Proch strzelniczy
VIHTAVUORI N560
1kg
Cena

339,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PRN-00004

Producent

VIHTAVUORI

Opis produktu
W ofercie sprzedaży posiadamy prochy nitrocelulozowe bezdymne do elaboracji amunicji sztucerowej produkcji fińskiej firmy „VIHTAVUORI”,
należącej do grupy „Nammo Lapua Oy”.
Oferta obejmuje następujące prochy nitrocelulozowe grupy N100:
N120 - wolniej spalający się proch do elaboracji naboi w łuskach o małej pojemności i lżejszych kul kalibru .22. Jest odpowiedni do 7,62x39,
30-30WIN i .444
N130 - stosowany do kalibrów .22, 6 mm oraz lekkich kul kalibru .223 Remington
N133 - wybierany przez właścicieli strzelb 6mm , .222 i .223 Remington, stosowany kiedy potrzebny jest proch stosunkowo szybko spalający
się.
N135 - doskonały proch do naboi 308 WIN o masie kuli poniżej 10g. Nadaje się do różnych naboi od .17 Remington do .458 Winchester Magnum
N140 - proch wielofunkcyjny, stosowany do kalibrów: 223 Remington, .22-250 Remington, .308 Winchester, 30-06 Springfield, 8x57 IS i .375
H&H Magnum.
N150 - proch spala się odrobinę wolniej niż N140 i najlepiej nadaje się do Hodgdon'a H414 i Winchester'a 760. Zwykle stosowany do cięższych
kul i elaboracji naboi myśliwskich o łuskach średniej pojemności typu .308 Winchester, 6.5x55 SE oraz 30-06 Springfield.
N 160 - wolnospalający się proch do naboi magnum i kalibrów z dużą pojemnością łuski w stosunku do małej średnicy kuli. Stosowany do .243
Wichester, 6,5-284 Norma, 7mm Weatherby Magnum, .300 Winchester magnum, .338 Winchester Magnum.
N165 - bardzo wolno spalający się proch do naboi magnum z ciężkimi kulami, dla kalibrów 6,5 x 55 SE.

Prochy do pistoletów serii N300.
N310 - Bardzo szybko spalający się proch, szeroko stosowany od .32S&W po .45ACP.

Oraz prochy nitrocelulozowe serii N500:
N540 - proch szybko spalający się o prędkości spalania podobnej do N140, odpowiedni do do Hodgdon'a H414 i Winchester'a 760. Stosowany w
sytuacjach kiedy potrzebne są większe ilości prochu, szczególnie do ładunków cięższych kul broni 223 Remington, .308 Winchester, .30-06
Springfield.
N550 - prędkość spalania prochu podobna do N150, odpowiedni do IMR4350 oraz Reloder 19. Dobry wybór dla silniejszych ładunków 6.5x55 SE,
.308 Winchester, 30-06 Springfield i wielu innych.
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N560 - prędkość spalania pomiędzy N160 i N165, odpowiedni do Norma MRP i Reloder 22. Proch odpowiedni do naboi magnum dla uzyskania
większych energii - np. 270 Winchester, 7mm Remington Magnum, 7mm Weatherby Magnum, .300 Winchester Magnum, .300Weatherby
Magnum, .300 Weatherby Magnum i .338 Lapua Magnum
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