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1836 PATERSON §äVOLVER
Den f ä:s la revolvern som skapacles åv
Samuel Coll ! Lätt att känna igen på den
"gän':dat' avtryckaren, som f ä1ls ned då hane;i
, Laddäs med e tt seperat laddverkry'g '
"§ärrr",n
(aii.be r .36, 5 shott, 7 112'u 8-kantig Pipt
Sto*n," av uiar, räfflad pipa, saknar Varbygel
Graverad cylinCer. Kolv av valnöt'
Total Längd 71 1-/?" , vikt t,22 Kg '
"

1.848 BABY

§\

'tÅGOON
guldgrävärrå§
ÄvenLyrarnås och
favorit ! Liten och lärt att
gomma , blev s:-:abbt mycke t popul-år ,
arots a t E den saknar Iaddarn.
Kaliber .31, 5 skott 4" B-kanl is pjpa.
Stomme av flanhärdat stå1, va:lyge1 och
backstrap i r:rässing Graverad rylinder,
räfflad pipa, -'kolv AV' valnö:.
Inrcl
I i-..1
Q /)tt
V-ik: 0,65 Kg.
,
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18&9 P"K§T

Har

samma utförande som 184E
Bab1,- Dragoon, me:l r:.led laddarm.

De c

la var var del

som tillverkades

f ärs:a revo l\rern
rnec fast laddarm.

.

Dessa modeller t:1":verkades tillsammans i. ri..
ån 375.000 ex.

9 |'!'ELLS F ARG0
Trllverkades speciellt för det berömda l:olaget med sammå
namn. Precis som Baby Dragoon, så saknar den laddarn, leorin
år att de .egendariska ryttarna va::ker': hade ttd elle: möjlighet att ladda om. I övrrgt samma ulfiirande som 1849 Pockåt.
1
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WALKER REVOLVER

stora och kraftiga revolver i kaliber .44, \l
Tillverkad åv CoIt 1846, ar den berömda "magnum"
revolvern som utvecklades tack vare Kapten Samuel Walker i Unrted States horse-troops. Revolvern användes
för första gången och med stor framgång i kriget mot Mexico.
Revol-vern var den största som tillverkades av Colt. Originalet
tillverkades i 1000 ex. för militären, och i några hundiatal
ex. för civilt bruk. Denna mode1l är alltså mycket sällsynt i
Denna

.

or ig ina

1u

t förande

.

Kaliber .44, 6 skott, 9" rund pipa.
Stomme av flamhärdat stå1, varbygel av mässing.
Graverad cylinder, räfflad pipa, valnöts kolv.
Total längd 15 3/4", vikt 2 Ks..

\

Lza, 2:a & 3:e MODELL DRAC0ON
Dessa tre modeller var en vidare utveckling av Walker revo Ivern .
Dragoon revolvern var kortare och lättare, och skulle enligt CoIts
åsikt bäras av hästbura soldater. Dragoonen var ett på litligt och
eifektivt vapen. Det var först när 1860 Arm y revolvern kom, scm
Dragoonen tappade i popularitet.

MODELL DRAGOON

I iber ,44 , .6 sk oft, Y
!
7 1,/2" ru nd plpa. Elamhärdad s tomme]
varbyge I OC h back s trap av mäs s i.',g .
Graverad cy I inder , räfflad pipa och ko lv
av valnöt -. Total 1ängd 13 1/2", vikt 1,8
Ka

Kg

MODELL DRAGOON

IJ

Skiljer sig från 1:a modellen med att cylinder s toppets
hå1, i .ylindern är rektangulära istäIlet för ovala.

I'
I

3: E MODELL

DRAGOON

Skiljer sig från 2ta
modellen enligt följ ande :
1. Laddarmens spets är omvänd.
2. Laddarms upphaket har annan utformning.
3. Backstrapen är av stå1, varbyglen är oval
4. Stommen är urfräst för löskolv.
"Stridande Dragooner"
Rullgravyr på LJalker och
Dragoon revolvrarna.

Rullgravering på samtliga 185l-mode1ler
r Ba-actti 16 !^Y rna,r
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1851- COLT

NAVY

,.

Förmodligen den mest
berömda revolvern av alla mynnings-

)r
, J,,i
.,t -;I
-lr--

-

''"t '' '

och påfitlig. Omtyckt av farmare, som reste
runt och sökte mark att bruka, soldater - på
båda sidorna i inbördeskriget, och av alla
män till häst.

Kaliber .36, 6 skott, 71,/2" 8-kantig pipa
Flamhärdad s tå1s tomme , varbygel och backstrap i
Graverad cylinder, räff lad pipa, kolv av valnö t
Total längd 13", vikt 1 ,25 Kg.

mässing

1851 NAVY SHE3IFF
Kallades snubnose - "trubb-

nos" och var en kortpipig
av 1851 Navy. Uppskattades av
r - och av lagläia, för att den
balanserad och snabb att dra.
Wild BlIl Hickoks favoriter.

1858 REMI§GTON ARMY
Remington var Colts största konkurren t ,
och Remington revolvern var den mes t
avancerade för sin tid. HeI s tomme med
toppstrap över cylindern ger etl mycket robust \
och välskjutande vapen. Vid slutet av inbördeskriget frck soldaterna köpa sina vapen , 9.875
va lde Re:li.ng toa och 9 . 04 7 ta g Colt.
Revolver:": finns även i "bält e s vers i.ontt Navy Kal
Kaliber .44, 6 skot t, B" 8-kantig pipa.
B1ånerad s tå I s tomme , varbygel av mässing
Räfflad pipa , kolvs idor av va lnöt.
ToraL Iängd L3 3/4", vikt L,21- Kg.
1858 REMINGTON NAVY

36

Kaliber .36,6 skott 6Z/2" pipu.
Total längd t2 1/2" , vikt l-,15 Kg.
I övrigt som ovan.
3

1858

REMINGTON PROGRESSIV

NEHHGT{II iIÅTC}I PRIIGBE§SIU
Den första exakta reproduktionen av originalrevolver Remington, Cal 44, New Modell

Army 1858.
Byggd till exakta dimensioner,

vikt

och

kolvutformning som originalet. 5 prbgress!
va rälflor som ger revolvern högsta precisi-

onsförmåga för svartkrutsskytte. Superblå
8-kantig pipa. Kolvplattor i oljebonad valnöt. Försilvrad varbygel.

Piplängd

8". Totallängd

336 mm.

Vikt i,25

kg.

Tillverkare F:a Pietta, Italien.

FABBRICA D'ÅRMI

F.LLI PIETTA
di Giuseppc & C. snc

HISTORICAI VEAPONS REPRODUCTION
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1860 COLT ARMY

Tillverkades i kaliber .44,
men var mindre och smidigare än
sina föregångare - Dragoonen och Walkur..
Annu ett av favorit vapnen i inbördeskriget. tt
Ansågs av Sydstatarna för att vara "trofe6n
att la från sina stupade motståndare.
Ka l il:er .44 ) 6 skott, 8'f rund pipa.
E 1 amhä rdad s tåIs tomme , backs trap av stå1, varbygel
av 'mäs s ing . Graverad cylinder, kolv av valnöt.
Total Iängd 13 3/4" , vikt t 12 Kg.
Finns även i kaliber .36.
I

o

1860 COLT ARMY FLUTED CYLINDER
Detta apen har urfräst cylinder
och är något 1ättare än den
van I iga modellen. I övrigt
som ovan.

-""\

1860 COLT SHERlFF
Trubbnos modell av 1860 Army. Precis som sin
föregångare 1851 Navy Sheriff, så blev denna

också snabbt populär bland sheriffer - och

laglösa.

4

5 1,/2"

pipa, i övrigt

som 1860 Army.

1861 COLT NAVY
Vacker och extremt väI-i--alanserad
revolver. Anses vara den

,.

.t

:-*.revolver som krönte Colts prestationer t
!
l'r
både till utseende och mekanil. Den har
'.
,
1860 Armyns fördelar, och 1851 Navyns vikt. " J.
Föredrogs av Nordstaternas officerare. Idag
ett eftersökt samlar våpen, då den tillverkades
i liten upplaga
Kaliber .36, 6 skott, 7 L/2" rund pipa.
Fl-amhärdad s:å1s tornme , backslrap och varbygel
av stå1 eller mässi.g. Graverad cylinder,
räfflad pipa och kolv av valr':ör.
Total längd 13", vikt 1 ,25 Kg.

1862 COLT POLICE
Precis som 1851 Navy var
förbild till 1860 Army, så var
Pocket "Pappa" tiIl denna Iilla
revo lver

1.849

smid

iga

.

Kaliber .36 , 5 skott, 4l/2, 51/2 eller 61/2" rund pipa.
Flamhärdad stå1 stomme, varbygel och backstrap i mässing.
Halv-fluted cylinder, räfflad pipa och kolv av valnöt.
Total längd 10 1/2" (5 1/2" pipa), vikt 0,72 Kg.

-!r
bl- L ,'

.

1862 COLT

POCKET NAVY

17-

-

tf

drt
Lika liten och smidig so.n
1,862 Police, och numrerad i samma
tillverkrirgsserie som denna. Framgångarna inom metallurgin gjorde att
man nu kunde framstä11a en-Pocket revolver
i kaliber .36, Sägs vara det slutgiltiga mäsrerverker
av Coltr originalet är mycket eftersökt av samlare.
Giaverad cylinder, 8-kantig pipa
I övrigt som 1862 CoIt Police.

5

RullEraverad scen

pa
'i!

_.

cylindern titl

1862 Pccket

/_,--tJ-:
'*' .Jiltej< +-<
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Samuel Colt

& S'ENCER
Ånses av rnångå speci.alister
lrir aa: vata der: slarkaste .ch
bäst konsLruerade slaglås revolve:n.
Tillverkades ursprungligen av Rogers
& §pencer, Utica, New Yo:k. Ingea vaper:
togs i bruk under det Amerikanska inbördeskriget, ulån de blev lagrade, och s'åldes många
år senare för några kroror stycket! - Idag ett
myckel ef tersökr sarnlar vapen.
Kaliber .44, 6 skotLr-7 1/2" 8-kantig pipa.
3lånerad s!åls:omme, varbygel och backstråp.
Räfflad pipa, kclv sidor av valnöt.
Iotal- längd L3 3/4", vikt L13 Kg.
ROGE1S

LE MAT REVOLVER
Denna 10-skotts revolver
kallas den mesl romantiska

rev.lver

som. någonsin skapa.ts !
Konstruerades av Samuel Colt
och fransmannen Le Mat (patenr
sökaren). Var avsedd so.:] et:.
sidovapen aill kaval-leriet.
Ti.llverkades ursprurgligen av Joha
Krider, Philadelphia. P.g.av j.nbördes-

krigel blev rillverkningen flyrrad tilt
Frankrike. Användes av Sydslatarnas kavalleri, flotla och
infanteri. Ett fruktat vapen med I skott i kaliber .ta
och en cenlralt placerad hagelpipa i kaliber .65.
?otal längd 13 2/3", vikt L,6 Kg.
6

1873 COLT CATTLEMAN
Den legendariska single
revolver, som också kallas
action
ttPeacemaker" . Revo lver var under många är
sEandard utruslning för Cowboyen . Lager-

förs endast i kaliber 45LC och 44/ 4A .
6 patronerr 43/4"r 5r12" eller 71,/2" rund pipa.
Räfflad pipa, flamhärdad stålstomrne, valnöts kolv

1875 REMINGTON
1875:an var Remingtons "svar"

på Colt Cartleman.Slev berömd
för sin mjuka gång, och "u"glet"
under..pieå,
som gär vapnet Vackra- lin j
)
\
'
.
ocfr gör de t snabbt a t t dr a och hö 1s tra "t
Kali.ber 45LC , .44140, 6 skott, 7 L/2" rund pipa
Räff1ad pipa, kolvsidor av valnöc, flamhärdad
s tå1s tomme backs trap och varbygel .

1890 REMINGTON POL]CE
Trubbnos modell av L875

Seglet är nedskuret och pipan
kortad till 5 L/2". Vapnet var 1ä r:
att dra, och var pcpulärt hos sher i f fer
och laglösa. Revolyern har en ring på
undersidan av kolven. I övrigt som
1875 Remington

3 COLT ,'CAVALRY''
Den perfekta kopian av Colt Cattleman. 01d Modell med
en skruv som 1åser cylinderpinnen, istä1let för f j äderbelastad låsning. Denna revolver har CoIts patent och
inspektörs stämpiar. Einns endast i kaliber 45LC, 5 L/2"
och 7 L/2" piplängd. Lagerförs även i en original 1 i knande
1:lånering - Charcoal blue. I övrigt som LB7 3 Colt Ca t t leman
i87

7

KEN TUCKY

PISTOL

SLAGLÅS

klassiska pistolen från in bö rdes kri get i USA. Sägs våra en "vä rd
r( igt' sys ter
ril I Kentucky geväret, som var fI avor i t
bla nd många vilda västern jägu re
T<
Ka I iber .44 och .50, 1,0 l/4" B-kanrjI-6o p]-pa.
RäffLing 1:380. Total längd 1_5 3/8" vikt 1 Kg.
\
Den

,

PISTOL FLINTLÅS
S1ä:borrad i kaliber .45, r ovrrgt som ovan
KENTUCKY

PISTOL SLAGLÅS
En trogen kopia av den engelske duellpistolen, rillverkad av Charles Moore.
Snälltryck med bladfjädrar, mattbrunerad pipa.
Kaliber .36 och .44, 1l-" B-kanti g plpa
CHARLES MOORE

ling 1:450, i kal j.ber .36 1.:
Total längd 1,6L/2", vikt 1,2 Kg :ro'
Räf f

CHARLES },IOORE PISTCL

FLINTLÅS

S1ätborrad i kaliber .44 .

I öv:igt

8

srm ovan.

MANC

"d§§§§§ft

?:STOL

SLAGLÅS

Denna reproiuktion äverenss tämmer mycke t
väl med cier :rig:raI modell, som byggdes
åv Martin Mang i Graz' Xang har här samrnan§tällt
Ce bäs ta erf arenheternå cch tekniker;":a §o§ f anns
i s lutet av s laglås epoken " UtvaId valnölsslock,
brunerad pipa och snälltryck. Tillverkas enbart
i kaliber . 38 . Fi-nns även i lyxvers ion med haild*
gravyr och guldinläggningar.
t(aliber .38 , L1, L/?" 8*kanrig pipa
Räfiling 1: 383. Total längd L6 7 /8" , v j"k:: 1 ,16 i(g.
"

Kula .375, 0,25:tt-x
fetiaPP" l5 graj-n
PP krut e1ler L2
grain schweiziskt
krut Nr 2.

LE PAGE PiS:OL SLAGLÅS
Vacker och välgjord kopia av
den franska måIskju:nings och dueIIpisLolen. Lillverkad av Heni:i Le Page.
Närskuren kol-v av valnö t ger bra Arepp . SnäLlcryck och jusle:bara riktmedei gör den till

del idealiska våpnet för er seriös skytt,
Kali"ber ..3i, .36 eller .44, 1C tlt" 8-kanrig
1,/,54)
i .+Jr.
r\41 I aatlE;
pipa.(I kaliber .3L, 9 L/4") QlFftin^
Totål Längd 17" , vik: 1 11 Kg
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PISTCL TL:NTLÅS
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i kaliber .L5.
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13 skott,Ku-a .å35t
0r5 mm fetlapp.
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