TILBAGE TIL MENU

Premium projektiler med blykerne
Her har jeg valgt det bedste af det bedste. Projektiler som alle har en høj ballistic koeficient
(BC). BC er et indeks for den samlede ballistiske ydelse, der inddrager såvel form som
masse/tværsnitsforhold. Jo større BC er, desto mindre indflydelse har luftmodstanden på
projektilets bane, hvilket igen betyder, at banen bliver fladere og at projektilet har mere
restenergi, når det rammer målet. Det har også betydning for afdrift skabt af sidevind, som
også bliver mindre med en høj BC.

Herover fire forskellige kalibre 7,62 mm. projektiler - alle på 180 grains / 11,66 gram Tallene
ud for projektilerne er deres BC-værdier. Det er i dette tilfælde alene formen, der gør, at de
klarer luftmodstanden forskelligt, eftersom de alle har samme vægt og diameter og dermed
SD. Det hastighedstab, der kan konstateres for projektilet til venstre efter 100 m flugt, skal
projektilet til højre flyve hele 240 m for at nå.
Nosler Accubond.
Et projektil, som jeg selv har brugt i mange år, er Nosler Accubond. Det opfylder kravet til en
høj BC, en kontrolleret ekspansion og næsten altid gennemskud. Dette er ikke kun
producentens oplysninger, men det er også mine erfaringer efter at have nedlagt flere
hundrede stykker vildt med dette premium projektil.

Nosler Accubond
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Hornady ELD-X.
Et andet projektil er de nye Hornady ELD-X projektil. Det har meget høje BC-værdier og har
interlock, hvilket bevirker en begrænsning af ekspansionen. Eksempelvis et 143 grains
projektil i 6,5 mm. har en BC på 0,625. Der har været gode test-rapporter og det er blevet rost
meget. Hornady 143-grains ELD-X er en jagtkugle, der vil fungere på tværs i en bred vifte af
situationer. Det leverede den præcision, ensartedhed og dødelighed, vi har brug for til
langdistancejagt. Samtidig fungerer projektilet udmærket på de kortere afstande.

Hornady ELD-X projektil
Nosler Accubond Long Range.
Et nyt produkt er Nosler Accubond Long Range. Næsten på højde med Hornady ELD-X
projektil for så vidt angår BC, men Accubond Long Range er bondet (bly er loddet til kappen),
hvor Hornady kun har det de kalder interlock, så har Nosler Accubond Long Range et effektivt
ekspansionsstop. Bedre gennemskud og mindre udgangshul.

Nosler Accubond Long Range
Premium patronprogrammet består således af genladede patroner med ovennævnte tre
topklasse projektiler. Sortiment og priser Nosler Accubond tryk her. Sortiment og priser Long
Range Nosler og Hornady ELD-X Tryk her.

