
6,5 x 55 på vinderkurs 

Nordens mest anvendte riffelkaliber fylder i år 130 år. Ideen blev fostret i 1891 af den Svensk-Norsk Geværkommittéen 

som en fælles militær patron for anvendelse i den Den svensk-norske union. Den blev hurtig populær til jagt, dels på 

grund af den milde rekyl, men specielt gennemtrængningsevnen og præcisionen var stærkt medvirkende årsager. 

Den blev hurtigt den mest udbredte jagtkaliber i Skandinavien. Mange såkaldte eksperter har spået kaliberen en stille 

død. Kopier som 6,5 Creedmoor og Nato-kaliberen 308 Winchester, troede man ville overtage den ”gamles” 

hæderkronede position. Det blev på ingen måde tilfældet og ”vores” 6,5 x 55 er stadig i fuld vigør.  

I dag vurderes det, at der er over 50.000 6,5 x 55 rifler i brug i alene Danmark. I Sverige 123.00 og Norge anslås at have 

over 60.000 i brug. 

De kommende planer om et blyforbud kan nemt blive en renæssance og et styrket comeback for 6,5 x 55. Det lange-

slanke 6,5 projektil og dets uovertrufne gennemslagsevne kommer endnu mere til sin ret, når man skyder med 

homogene messing projektiler. Selv om man går ned til 6,5 -  8 - 9 gram vil anslagsenergien være langt over 2700 Joule 

på 100 meter. 

Jeg vil i det følgende beskrive de muligheder som Riffelpatroner Lolland-Falster har udviklet og tilbyder med Fox Classic 

Hunter og versionerne med forstærket Hydrostatisk effekt.  

 

Kaliber: 6,5 x 55 Super (kun moderne låse) 

Fox CH BT 6,5 g. (100 gr.) BC 0,330 

E100:  2977 J. 

V0 = 1050 m/s (60 cm løb). 

Ideel indskydningsafstand: 

225 m. +/-50 mm. 

50 m.: +9 mm. 100 m.: +44 

mm. 150 m.: 49 mm. 200 

m.: +27 mm. 250 m.: -31 

mm. 260 m.: -50 mm. 300 

m. -138 mm.   

Pris pr. stk. kr. 16,71  Pris 

for 50 stk. i solid 

plastboks, som kan 

genbruges kr. 835,50.  

 

 

 

 

 

 

 
5 skud 100 meter – Suveræn til råvildt. 



Kaliber: 6,5 x 55 

Fox  Hunter BT 8 g. (123 gr.) BC 0.429 

E100:  2884 J. 

V0 = 925 m/s (60 cm løb). 

Ideel indskydningsafstand: 205 m. +/-50 

mm. 

50 m.: +15 mm. 100 m.: +47 mm. 150 

m.: +46 mm. 200 m.: +06 mm. 242 m.: 

+/-50 mm. 250 m.: -74 mm. 300 m. -202 

mm. 

Pris pr. stk. kr. 16,97  Pris for 50 stk. i 

solid plastboks, som kan genbruges kr. 

848,50.  

Fås også som træningspatron med samme ballistik pr. stk. kr. 9,95 Pris for 50 stk. i solid plastboks, som kan genbruges 

kr. 497,50. Kan kombineres med eksempelvis 20 jagt og 30 træning. 

 

Kaliber: 6,5 x 55. Hydro Shock Super (Kun moderne låse) 

Fox CH BT 9 g. (139 gr.) BC 0.468 

E100:  2880 J. 

V0 = 865 m/s (60 cm løb). 

Ideel indskydningsafstand: 195 m. +/-

50 mm. 

50 m.: +18 mm. 100 m.: +50 mm. 150 

m.: +43 mm. 200 m.: 

-8 mm. 228 m.: -50 mm. 250 m.: -103 

mm. 300 m. -250 mm.        

Pris pr. stk. kr. 17,10. Pris for 50 stk. i 

solid plastboks, som kan genbruges 

kr. 855,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaliber: 6,5 x 55. Hydro Chock 

Fox CH BT 9 g. (139 gr.) BC 0.425 

E100:  2767 J. 

V0 = 855 m/s (60 cm løb). 

Ideel indskyd 

ningsafstand: 190 m. +/-50 mm. 

50 m.: +19 mm. 100 m.: +49 mm. 150 m.: 

+40 mm. 200 m.: 

-15 mm. 220 m.: -50 mm. 250 m.: -117 

mm. 300 m. -277 mm.    

Pris pr. stk. kr. 17,10  Pris for 50 stk. i solid plastboks, som kan genbruges kr. 855,00.  

 

På 6,5erens vegne: Bare kom an!    

     

 

 

 

 


