
Opakovací kulovnice HOWA M 1500 Prodejní ceny včetně DPH

Platnost od 1.5.2016

model délka hlavně typ hlavně typ pažby Kč

lovecké provedení 

M 1500 - Standard / krátký i dl.systém .223 Rem,.243 Win,.308 Win 22" / 56 cm lovecká HOGUE-černá,zelená 23 000          

M 1500 - Standard / krátký i dl.systém 6,5x55SE, .270 Win, 30-06 Spr. 22" / 56 cm lovecká HOGUE-černá,zelená 23 000          

M 1500 - Ranchland / krátký systém .223 Rem, .308 Win 20" / 51 cm lovecká HOGUE-černá,zelená 24 000          

M 1500 -  MAGNUM / dlouhý systém .300 WM,.338 WM,7mmRemMag 24" / 61 cm lovecká HOGUE-černá,zelená 25 000          

Kompletní systém bez pažby-kr.systém všechny ráže 56cm lovecká 20 000          

Kompletní systém bez pažby-dl.systém všechny ráže 56cm / 61cm lovecká 22 000          

Sportovní provedení s Varmint hlavní

M 1500 - VARMINT krátký systém .223 Rem, .308 Win…… 51cm / 61 cm VARMINT HOGUE-černá,zelená 27 500          

Kompletní VARMINT systém bez pažby .223 Rem, .308 Win…… 51cm / 61 cm VARMINT 24 000          

Nový kompletní spoušťový dvoustupňový mechanismus vhodný i pro všechny starší modely HOWA s 3-polohovou pojistkou 4 000            

Konverze na zásobníkové provedení, krátký systém pro ráže .223 Rem, .22-250, .243 Win, .308 Win 1 500            

Zásobník 5 ran 1 500            

Zásobník 10 ran konverze + zásobníky jsou vhodné i pro starší mod.HOWA + Weatherby Vanguard 1 500            

Orig HOWA weaver lišta jednodílná i dvoudílná krátký i dlouhý systém 1 000            

Ocelová wever lišta - standard i podbroušená - 20 MOA krátký i dlouhý systém 1 750            

Příplatek za celonerezové provedení 3 500            

Příplatek za kanelovanou hlaveň 3 500            

Příplatek za závit na ústí hlavně 1 250            

ocel. montáž puškohledu BRNO HUNT weaver, 30 mm 1 950            

ocelová poutka do pažby na řemen 1 pár 399               

Nabídka pažeb na HOWA M 1500 / Weatherby Vanguard

Lovecké pažby - pilar bedding

HOGUE - polymerová - černá, zelená pro systémy s loveckou hlavní a obě délky závěru 4 500            

lovecká s bavorskou lícnicí - turecký ořech - matná olejovaná úprava pro systémy s loveckou hlavní a obě délky závěru 6 000            

lovecká typ Scandinavia - americký ořech - lakovaná pro systémy s loveckou hlavní a obě délky závěru 6 500            

Sporter - lamino dřevo - woodland pro systémy s loveckou hlavní a obě délky závěru 9 000            



Sportovní pažby - pilar bedding

HOGUE - polymerová - černá, zelená pro systémy s varmintovou hlavní 4 500            

CLASSIC LAMINATED THUMBHOLE - barva pepper, nutmeg pro systémy s varmintovou hlavní 7 500            

CLASSIC LAMINATED VARMINT- barva pepper, nutmeg pro systémy s varmintovou hlavní 7 500            

VARMINT THUMBHOLE - woodland oboustranná lícnice pro systémy s varmintovou hlavní 9 000            

VARMINT - woodland oboustranná lícnice pro systémy s varmintovou hlavní 9 000            

GRS BERSERK plně stavitelná 14 900          

GRS LAMINO plně stavitelná 18 900          

BLACK HAWK - pilar bedding

AXIOM černá, tlumič zpětného rázu, pro systémy s loveckou i varmint hlavní a obě délky závěru 9 999            

TALON černá, tlumič zpětného rázu, pro systémy s loveckou i varmint hlavní a obě délky závěru 9 999            

Dle aktuální nabídky ráží a modelů u výrobce možný individuální dovoz na objednávku

kontakt na stránky výrobce www.legacysports.com www.howarifles.eu

http://www.legacysports.com/
http://www.howarifles.eu/

