
Här presenteras ett urval av
För l-0:- till-ha::dahåller v:
d'Är sårnriisa Drcdukler firlnsI

I-ee': prr<iukler,
de::a.s egen katal:s.

pr§§e :-:lerade "

Eidhå i

n': I - -r':"' rus ining lämnas garan LlL A LEL- IAUUU L.

för matelriarde.r'ekter vid normal arrvän<1-
ning under två år. Skulle fel eller
materialdefekler uppstå, levererar Lee
ny pr:oduka uran kos tnad f ör köparen .

l(öparen s tår dock f ör f raktkcs t:;ade::
till tillverkaren. Efter retu. lämnar
Lee )il-terligare två års garanri på den
xyå utrusningen "
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Laddverktygen levereras
med ett krutpåfyllnings-
verkryg. äärdat stå1.
Lagerförs i fö:jande
ka I ibrar :

3-Verktygs set för gevär
pistol och revolver

32-20
38-40
38-55
375 WinchesLer
44/40
444 Marlin
45/7A
458 Winchester Mag.

.{%

carbide Pistot Die ^""{i""i;'3-Verktygs set f ör pistol. lafiOO-".,{ir,
Tillverkat i hårdmerall, - tu7ud.:;Y""?
hylsan behövel-gj smörjas. ,r%l^e ). o".)"lr* "

Lagerförs i föfjande ^§:e!^"rat]o$ ^Ekalibrar: 9"';?"xp\"".:., 
_";

32 S&W L 1€

emm Luge:: §ifl$'*"
38 speöial , "uiu.'o'44 Special \o"

+2 9:1t Pace setter Die+) A\'r 3-Verkygs sel för gevär

Limited produktion Die
2-Verktyäs set för gevär

Laddverktyg som tillverkas
i begränsad upPlaga. Lager-
förs-i föfjande kalibrar:
22 Hornel
7x57 Mauser
338 Winches ter
348 l,{inches ter
375 H&H

Lee Collet Die
Laddverktyg som
halskalibrerar
Lagerförs bl. a
kaf i ber:

Laddverktyg och krymp-
verktyg som krymper kulan
på pIats. Lagerförs i
föIjande kalibrar:
222 Remington\
243 Winchester
6,5x55
30/ 30 Winchester
308 I,iinches ter
30/ a6
8x57 Mauser

endas t
hylsan.
r. i

6,5x55
308W
30 /06
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Lee Reloader
En liten, smidig press,
som klarar även de stora
kalibrarna. Även perfekt
som extra press för att
stöta ut tändhattar
eller sätta i kulor.

Lee Turret Press
En snabb och lätt arbetad
press. Perfekt för att
Iadda stora mängder med
pistol och revolver amm-
unition.'Levereras med,
eller utan fcirinsLä1lda
verktyg.

Y

Lee Challenger Press
En stark ttOtt-ram press.
En riktig bäs t-säfj are !
Köp enbart pressen, eller
ett komplett sel, med
laddverktyg, hylshå1lare,
kruttratt och tändhatts-
isä t tare .

Lee Loacier

En liten, enkel och smi.dig
laddsats. A11t som behövs för
att ladda en kaliber f inns i
satsen ! Perfekt att ta med
på skjulbanan. Lagerförs i
de populäraste kalibrarna.

Extra låsringar
Set om 3 st Iås-
ringar. Passar
till alla märken
av laddverktyg.

23
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Lee Pro 1000

De'n helautomatiska pressen .

Bara drag i handtaget, och
placera kulan på hylsan! AlIt
annåt sker automatiskt. Pressen
finns alt köpa med, eller utan,
föri.nställda laddverktyg.

Växelsats för Pro 1000
Komplett växelsats för
kaliberbyte. Satsen består
av hylshållarplatta, auto-
matisk tändhattsisätrare.
hylsejekror och reserv-
de lar .

Lube.& Size kit
Nytt system för att fetta
och kalibrera kulorna. Mycket
enkelt och praktiskt att an-
vända. Lagerför i de populär'
aste kalibrarna.

90037 .308 900.17 goo54 -429

9003s .311 s00§0 90055 .452

.457
.314

90046 .355 90053 .427 90057

Liquid Alox
Flytande kulfett.
Bara spruta På kulorna
och låt torka. Fetlet
bildar en lunn lack-
liknande hinna, som
förbättrar precisionen
oclr minskar blYningen
i pipan.

#1 Ca.rler 90644 38SPL.357MAG.etc.

#2 Ca$et 906at 45ACP etc.

#4 eat .r 90646 Z2Z,ZZS,g8O AUTo, 32S&W 10N0, 32fi&R t",1Aa

#7Å Cårdrl 911648 30M] CARBINE

#9 Garler 9lr6ag 41 MAGNUM

#11 C.nler 9lr6fll 44 SPECIAL, 44 MAGNUM, 45 CoLi

#19 Canlor om,m 40S&W, 9mmLUGER, 38 SUPER, 38 AUT0, 41Ai

#l3tc.Idcr e0062 10mm AUT0

1/,

tE§ LUBT AXD SIZE XIT§



Elektri.sk Smältgryta
SnäIter snabbt blyet
och håller sedan
smältan på konstant
temperatur, tackvare
en 1ä t tj us lerad ter -
mostat. 22AV, 550W.

5 Kg med botten av-
lappning. Hög modell.

Tack- form
Används för förgjut-
ning av lättha:rterliga
tackor.

KuItång för Minie-kuIa

58 Calib8r 575-5001i 90481

/ä rtpnoyEo MrxrE, rRADrTrorA[ DEsrGra

i- ,- I lsc.r. .4b0.294M sor6/
§lff 45car.oyolsrze .454-zgEdr 9ii{ö5

h.l! *::l :333:H3# ffir
h.I #ill 

o'u"'" :3i3:lllil 3ffi1å
L- Ir 58 cal. oyeBize .578-478M 90478

Improved design is easier to cast and load. Usually more
accurate; a wider ?ariety of sizei

L-f-M Tång

Engelsk kultång för
rundkulor. Tillverkas
på beställning i aIla
kalibrar. Populärast
i de stora kalibrarna
över .575.

Kultång för ogivalkula
Las.erförs i dubbel-
cåig. Kaliber:

2 Kg utan bot
avtappnlng.

36 Gal. tr 5-130-1R
44 Cal. Rom,450-200-18
rt4 Rug.r Old Army

if56-220-1R

Kulrång för rundkula

.360 e0418 .4e8 9!d§
gls gocrg goczo .500 90it52

seo goczz gocza .527 901153

ten-

§lZE ShilccsY. oo0blaoav. SIZE Slngl?.C!t. Dqull!-qfl'

sos goff .lcs soa37 g9f9
s11 some goeos .4§1 s0439 99{{!
.ate 90/f09 .454 g0il41 90442

srg goaro .457 901443 99{{!
ss§ goarz .4e0 s0r47 e01!!
,aso gol1s .c95 90tL9 00450

Giutskopa - DiPPer
för kuigjutning.

Btyösa för kufgjutning.
Enklare modell. Ej i
bj"ld .

.390 90124 -530 go{54

sgs e0lzs .535 e0455 9949q
.cag gofiz .562 s0{39 90460

.448 904:15 90436 .575 98461

Mas s lngs tang

Lee Round Ball Molds have targel§al cutci{xhich elimina:es

the obiectional nib at the sPrue.

Som originalmodellen '
La3erfö:s i både.C?i.
oct Remington modell,
kaliber-36 oeh .44.
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452-160-RF

4S()RUGER 4TSLINEBAUGH

-a=re--
.?77

.12.7

It452-200-SWC

.296

Kulängerna levereras komplett med handtag.

De mest efterfrågade kalibrarna lagerhålies,
öwigt kan tas hem på beställning.

.zso--f-.zso .>iB- -220 .243
459-405-HB | 457-450-F c457-500-F

c476-325-RF 476-400-RF c501-440-RF

.2?5
457"405-F

500 S8"W

.21,1

515-450-F 515-500-F

'Ellr,t E.'l
32120 , 32S&W toNG . 32 CotT NP 3R SpFnrÄt . 3R S i W . 38 not T NFW pnt tnF . 357 MÅG

Works groat

f,ä]l
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.7.25 .174 .100 ,106 .7.7.6 .14? .o7? .()72 .131 ,Lt7 .1A7 .?47 ,160

SMM LUGER . 9mm
MÄXÄROV 40s&w.10MMÄuTo 41 MAGNUM

#1
t:

{
*w,tffi

PEkt,=-- 5
:lsf

#
--:lS

#
':e.-**-Y

#]sw.å
--3S

#
.ao7 .105 ,L23 -464 .7.27 .156 .093 .177 .7.4r .1"41, .11o | .119 ,17.L ,1,?4

I LJCD-UO'Xr

44SPECTAL . 44MAGNUM . 44140 45 ACP . 45 AUT0 RtM . 45 CoLT

ffi
s-rffi

.L?4 .196 .159 .2LA .127 .140 .7.45 .149 ,t46 ,7.46

429-240-2R c430-310-RF 452-200-SWC 452-200-RF 452-228 7R T1452-230 2R T1452-230-TC 452,230 T8

45 CotT
454 CASUtI

ffi
ffiffi]

-13 .21,O ,233
452-255-RF c452-300-RF



Autoprime I
TändhatLsisäatare
Handhå11en tändharrs-
isättare. Mycker enkel
att använda. Fyll maga-
sinet med tändhatrarl
sätt i hylshå11are
klar att använda!

VARNING Vid all rändharrs-
isättning använd skydds-
glasögon.

Hylsbrotch med
lås skruv
Passar a1la kalibrar

lk med

Ramprime
Tändharrsisär.::are
för laddpress
Tändhattsrsättare
utan magasin, för
montering på Iadd-
press. Ej i bifd.

9B§! Auroprime Ikraver specietl
hylshå11äre. Besrä11för rätt kaliber!

T-\J
(.- 

-/'

_---+--\Ar9

+IE Fa sn ingsverk tyg
Passar alla kalibrar.
Bör användas efter hyls-
brotchningen. fasar och
polerar hylsmynningen,
både ut och invändigt.

Hyls 1ängds ro
hylshå1 lare
Bestä11 för varje
kaliber.

::ffina

Precisions svarvade
verktyg i härdar srå1.
Trimma hylsorna för
hand, e1ler i borr-
masin. Brotchen fräser
hylsmynningen vinkel-
ratt, tolken 3er till
a tt alla hylsor får
rätt längd.

*{tM

Autoprime II
Tändharrsisättare för
laddpres s .

?assar ti11 alla standard
!llsn4llare och taaApiåssar.
IyIshå11are ingår 

"i, i ---
övrigr kompleti för'Åaåustora och små tändhattar.

r
Tändhattsläges-
rensåre
Passar till både
stora och små tänd-
hatts läge.

Hy 1- shå 1 lare
Bestä11 för var kaliber.
Hylshållarna kan användasti11 alla typer av pressår
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Auto )isk
Kru tau toma l: för laddpress

h tillförlit-
omat. Används
verkryg till
revo lver -
en. För gevärs
vs en adapter Iing die.

En säker oc
fig krutaut
utan extra
pis tol och
laddverk tyg
verktyg krä
Rifle charg

Perfect Powder Measure
Krutautomat med micro-
meter inställning.
Mycket välgjord, precis
och säker krutau tor:å a .
Unik i sin konstrukrion,
och fungerar både ri11
stora och små laddningar.

Kruttratt
Okrossbar l:a!t som
passar till all-a kal-
ibrar me11an .22.ocl:.
.45. lEj i bird.

Safety Disk
Krutautomat för bänk-
mon tage.
Behändig kruaautomat
som levereras med
s tati.v f ör montering
på bänk. Manövreras
med en spak. Ej i b:fd.

RifIe Charging Die
Adapter för att fylla
gevärs hylsor i krut-
automaten, Auto Disk.

Micro Disk
Tillsats tilI
automat för at
små laddningar

krut-
t mät

Double Disk
Tillsats till krut-
automat för att mäta
stora laddningar.
Ej i bild.

Krulmåttsals
Tillverkade i hårdplast
Graderade i cc-kubik-
centiliter. Information
om olika krutsorter,
laddtabell och data
ingår i satsen.

tillförlitlig krutvåg.
lnoggrannhet 0,1 grain.
10 gra:ns.

? Zaro Ealance bise

. Full 6rain
Window

Eeam Liftet
(inside base)
lifts beam ai wu
apprwh oöset
l*19t,

ry@r
Lee Krutvåg
Enkel och mycket
Magnerdämpad. Mä
Mätområde 0,1,-1

enolk iaf*v Beam
relains oriöinal
acuDcvlot lifF

/ Magnetkally
damwnedto
quirkly settle beam

fuise Lock
for reoeated
chargjes

Masked Vemier
\a Grain pf,ise

easily read and set
@

l l llllllnlllt&r . 
Fgevy Die eaq Base in choice of coloa-red,
bluq orange & grcento matchyout pEtt

Every
qraduation
is markcd

'---
. -. 

Ånti-Stat(. SBtDle,ss.steel nzor Aluminum hn
bktde balancz.
Untnatr,lpd §rsitivrra,

E;-,F-



Pat RShB Rery*

Faclory CrimP Die

Detca verktYg ingår i Lee's
nya 3-VerktYIs set för ggYar
xä" U"stäfIä; sePerat till
de flesta kalibrar"

Decappi.ng Die

Univer s a lverklYg
för att stöta ut
tändhattar. Passar
alla kalibrar, dock
ej berdan tändhatt'

Cabide Factory Crixp Die
Ett hårdmetallverktyg, son
kalibrerar hylsan samtidigr
som kulan krymps fast. Lätt
att justera för önskad krYmP-
ning. Kan inte stuka hYlsan.

For

Resi zing Lube
Kalibreringsfett
Det perfekta kal ibrerings
feträt. Smörj in hYlsorna
och de kärvai inte vid
kalibreringen. Lätt att
tvätta bort med tvåI och
vatten.

Laddins truktion Challenger
1 Sätt fast hylshållaren
2 Skruva i kalibrerings-
verktyget aills det når
hylshållaren. Skruva sen
1,/4 varv till.
3 Fetta in hylsorna med
Lee Resizing lube.
4 Kalibrera hyl-san och
stöt ut rändhatten. Sätt
sedan i ny tändhatr.
5 FylI i lämplig mängd
krut i hylsorna.
6 Sätt i kula. Justera
kulisät:nings djupet med
jus terskruven .

Turrel Ring
Verk tygshå I lare
TiIl Turret och Pro 1000
Dressarna. Låt verktYgen
!ittu kvar i ringen, och
du slitter instäIlni:rg
o.f-t j us tering vid kali'ber
byte.

29
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SPRINGT'IELD TRAPDOOR

1865 och -66 påbörjades testerna med
AIlins obyggnadsmodell. 1868 kom den förstati., versionen som kallades Trapdoor, och 1870 kor,r

ei någol förändrad modell. Geväre: antogs då, i
45/7A, som arm6vapen. Det producerades ursprung-

många versioner. Detta är en tidstrogen reproduk-
1873 års modell. Lagerförs i 3 modeller;

kaI.
ligen i
tion av

I(arbin med 22" pipa,
och 0fficers med 26"
från 3,3 Kg.

Ri f Ie med 32 ,6" pip, ,
och diopter. Vikt

to tal
pipa,

längd 4t",
sne I I tryck

WINCHESTER HIGHI,JALL

Introducerad 1883 av hlinchester, byggd på

Rifle: 30" pipa, total
Karbinz 28" pipa, lotaI

h pri
40.

en 1-BB5 -1920
d. jägare oc
a/70 och 44/

eLt påtent av Browning. Togs ursprungligen fram sorn
en konkurrer":t till Sharps. Producerades ursprunglig
Ett enkelskottsgevår, som blev mycket omtyckt av bå
skyttar. Fanns i många kalibrar. Lagerförs i kal. 4

ck-

1ängd 45,5", vikt 4,
längd 43 13" , vikt 4

5 Kg, oclagonal pipa.
Kg, rund pipa.

I':NCHESTER 
'892Denna modell ånses av många för att vara det

a "äkta" svarrkrutsgevärel av Winchester.
iljon vapen producerades ursprungligen.
ta från Rossi, Brasilien. Laserförs i ka1.

\*',-'
SCHOFIELD REVOLVER Second mod. S.A.

Designad av Major Schofield, och var en för-
bättring av ri.digåre "brytrevolvrar"bättring av tidigare "brytrevolvrar", som produ-

cerats av S&W. USA's Arme skrev kon:rakt på 5000 stpå 5000 s t
med TZ pipa i kaL 45 S&W. Vapnet, som är båäe vackert

oeh funktionellt, blev valet för många revolvermän. Det
sägs att Jesse James använde denna revolver.
Kaliber 45C och 44/40, piplängd 7" vikt L,2 Kg.

30
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REVOLVRAR

I. STÅRR REV'OL\IER Double Åction r85B
Robust rer.olr.er som användes fliti$ av Nordstaternas soldater under det Arnerikauska
inbördeskrtget, och ävetr av civilpersoner soru en bältes-revolver. rB58 Starr har, till skillntrrl
ti'tin dåtidens Colt-reroh,rär, en top-strap ocir ledacl stomure viiket gör att revolvern kau
brltas och tas isär för enkel rengöring. Tilhrerkades fram till år 1867.

Kt{iber .44,6 skott, 6" rund pipa. Blånerad stålstourrne, räfflad pipa och r.alnötskoh..
Total längd 13 -2å", rtkt r.z5 Kg
Tillr.erkad av PIETTA

II. rBTe OPEN TOP Early uodel
Colt började arbeta på en egen "Conversion-" revoh,er till metallhl,lsor år r87o, c1å dqinnan
cless trara irade arbetat mecl de s.k. "Richtrrds-I\Iason conr,'ersions". Open Top modellen
aurrände en del moclifierade delar ti'ån Nar.1. r85r och Alurv 186o, ocir arbetet att tör'bättra
uroclellen ledcle så srnåningom till produktionell al. Colt's Single Åction Arnt5, (rBZg)
Kaliber 45C, 6 skott, 4 3/+"oeh 5 Vz" rupd piptl. Blånera{ stålstonure, räfflad pipa och
r.aluötskolrr.
Total längd 13 1å" (5 V2" pipa), r'iLt r.r Kg.

Tillr.erkacl ar. tj B ERTI

III. r8z3 SHORTSTROKE "KENDA*
Baserad på rB73 Cattleuran och desigrad tillsamrnans rned l\'Iounted Shooting
r,'rirldsmästaren Kenda Lensiegne. Speciellt framtagen tör' Cor'r,"bo1. Action och h,Iouuterl
Shooting, rued kortare pipa, nätskuren Bird's Head-kolv, för'bättrade riktneilel och
"shortstroke" hane.
Kaliber 4SC, 6 skott, 3 Vz" rund pipa. Rdfflad pipa, flaniirärdad stålstomme och r.alnötskoir,.
Biånerad pipa och truruma.
Total längcl g L/2" ,r.ikt o.95 Kg.

Tilh.erkad avUBERTI

MYI{I\TI I\TGS IÅD DAD E GE,VÅR

SCOLTT

Kaliber .45 och .5o tinns som tliutlås eller slaglås
Replika av Peclersoli

GIBBS

Kaliber .4o ocir.45
Replika av Peclersoli

PENNSI'L\TANiÅ
Kaliber .,|5 finns soru flintlås eller slaglås
Replika av Pedersoli



PATROI{IÅT)DADE GEVÅR

\\II{CHESTER SPL)RTING RIFLE 18:6
18:6 introclucelircle I{tnchester erl r}\,blgelrepete}' sor}r \:ilr EI} störle och robusttu'e vel'srot}

ilr.l{inchestel rnodel 1873. Den r..ar orutl,ckt av jägare, blancl rrnclra Theorlot'e Roosevelt, r-rch

iiven av Roval C--antrdiau lriorthu,est Llorurtecl Police. Proclnr:erades trtrtn till iBg7, i iiver 6cl

ooo erempitrr.
Reirliktr tu,I-jberti. Kaliber 45/75 m.11. Pipa i tolged steel. r.alirötskoir'.

rB" 8-kturtig irdra (rttle), 
=1" t'r,urd pip* [carbine)

Totrrl liingd .16 :'r", r.ikt ro.t6lbs Kg. (Ritle)

\\INCHESTER r886 RIFLE
D<tminerirrle mat-Iuraden fcjl den här §pen n1' geviir'. Deu störstrr fiiriin<lriugeu fi'ått titligare
modeiler 1.111'er] sttu'liare och iörbi'ittlacl inektrtrislrt, sottt kitrt'al av srör't'e kaliblrrr'. \
lfiirchester rB.S6 tilivelkades i mer än 47 ooa exetnplar.
Repiika trr. Peclersoli. Kaliber 4S/To. 24".

L-(fLT LITIHTNING rBB+ l\Ic,d. trI

Colt Liglrtning geräret introchrceltrrles är rBB4 i kaliber .41,4,o, rlen mest papulära lialibeln
tillgiinglig tör Colt's rB73 Single Årtion Levolr.raL. Colt ti1lr'elkacle senale ger'är'et i tle olika
str-rrleka:: till ett brett r"rtbud ar.ptrtronel tr'ån ktriiber' .3: till .5o-g5 Erpt'ess. Fler ätr 1BS oDtJ

Ligirtrrin g geriir tillr.er'}iarles.

Relilika ar. Pedersoli. Knlil:er '+4t4o B-kantig rtt" pipa.

Finns är'en i Sporting Xlodel urecl rund =4" 
pipit.

OBSI Föliande vapen tinns ej i sortimetrtet iängre:

> LE IIÄT RE\:OL\ER siritr 5

> t-0LT r871i (.-A\i-{LRY sida:

För'en mel trLtnel1 ör.ersikt n1. pr*dukter ti'åu LEE RELOÅDII{G, se LEE's egeu katalog eller
r-lerirs herusirla. lri lrrgertör clet mest populära mett tttr också hem pti bestiilining.



YAP§NTO}RAI

Extra Iångt vapenfodral,
s3m passa: de f l-es ta svart-
kruts bössorna. Full-längds-
dragkedja. Färg: Svart.
Längd: 56".

' : ' :''l '':"'::a

R[]TPÅ\I II;IIFT IN
UL I\ I I\II.Y1 U UU IJI' I LV

MANTJIACIIJATR

§,ots ( qrlr'.iOå a(r(pt &

Åmmu.rlron Currenl & Otr3d.l:

il() il<x llill, kvnrLur. \'iclora, Yr(] Auskaiia.

ltl::\{fi7)v)Pi2
lnlrrrulitnrl' 6 I 5i nB 12

BERTRAM BRASS

Nytillverkning av udda hylsor.
Ring för mer information!

FöRVÅNDLINGSTABELI
för grains till gram och lvår:om

grarns s g grains grarns s g grains

l0 0,65
2A 1,3

40 2.6
3U J.Z3
60 3,9
70 {,55
B0 5,2
Ön aotr

100 6,5

110 7 ,15
120 7,8

130 8,45.140 
9,1

lqn o74

1 15,43
2 30.86
3 46,30
4 §1,73
5 77,'1§

§ 92,59
7 108.A2

a '123.46

s ,t38,89

10 154.32
11 1§9,?5
12 185,13
13 200,§2
14 216,0§
1§ 231,48

160 :0,4
17A 11 ,0
180 aa ,7
193 12,35
200 13,0
214 13,65
22A 14,25
230 14,9
240 15,55
254 16,2

300 19,4
3§a 22,7
40r 25,9
{50 29,2
500 32,4

1§ 246,92
17 262,35
18 277,78
19 293,21

20 308.65
21 32a,§8
22 33§,51

23 354,94
24 370,38
25 385,81
26 4A1,24

28 432,10
30 4§2,97

§vanstående värder avru::dade på 0,05 g når.
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