
eg hører til blandt de jægere, som skatter 
at skyde råvildt og ræv med de små klasse 
2 kalibre. Det er kalibre, som ikke må bru-
ges på større vildt end råvildt. De mest 
udbredte af disse kalibre er: .222 Rem., 
.223 Rem., .22-250 Rem., 6XC og .243 
Win. De to sidstnævnte vil med de nye 
regler kunne anvendes til kronvildt. Derfor 

er de teknisk set efter de nye reglers ikraft-
træden ikke længere at betragte som klasse 2 

kalibre. Jeg har selv et mindre udbredt kaliber i 
6 millimeter, som hedder 6x45 (eller 6mm.-
223). Det vil aldrig kunne drives op i et energi-
niveau, hvor det kan kvalificere sig til 
energikravet for klasse 1 vildt. På min vandring 
blandt blyfrie projektiler er jeg faldet over Fox 
Bullets, som jeg gerne ville prøve. 

Projektilerne fra FOX minder utrolig meget i 
form om en tysk klassiker. Jeg tænker på RWS 
Kegelspitz. Den kegleformede spids på Fox kug-
len er dog væsentlig mere strømlinet end på 
RWS Kegelspitz. 

UDFORDRINGER
I første omgang har jeg i denne test valgt at foku-
sere på Fox projektilerne i .224 (5,56 mm.) og 
.243 (6 mm.). Jeg havde personligt to udfordrin-
ger. For det første søger jeg et godt blyfrit projek-
til til mine to rifler i kal. .222 Rem. og .22-250. 
De har begge 1:14 tommer stigning. Det kræver 
ret korte projektiler. Man kan med lidt held få 
dem til at køre tilstrækkelig præcist med 50 grains 
blyfrie kugler. Fox Bullets laver faktisk hele 3 pro-
jektiler i .224. De laver dem i 45, 50 og 55 grains. Fox Bullets er udmærket bekendt med de udfor-

dringer, som 1:14 tommer stigning i piberne i kal. 
.224 skaber. De har derfor fjernet deres vanlige 
kunststofspids fra 45 grains kuglerne for at undgå, 
at det lige præcis er spidsen, der skaber udfordrin-
ger med projektilets stabilisering i piben.

Den anden udfordring jeg har, er, at jeg jo har 
den her 6x45 (også kaldt 6mm-223). Det er en 
.223 Rem., som har fået hylsterhalsen åbnet op, så 
den kan bære en 6 mm kugle. Den fungerer rigtig 
godt med helt almindelige kappeklædte blypro-
jektiler. Med en 100 grains kugle opnår den ikke 
mere end cirka 750 m/s, men det har vist sig gan-
ske godt til at nedlægge råvildt med. Der, hvor 
det er tilladt, har jeg med en sådan kaliber i hån-
den ikke forbehold mod at skyde dåer, dåkalve og 
vildsvin op til 40 kg. Jeg foretrækker dog 75 - 85 
grains kugler, hvor projektilet får lidt mere hastig-
hed og kommer over 800 m/s. 

Fox Bullets
Den slovenske Ræv

En test af blyfri jagtprojektiler i 5,56 og 6 mm. 
AF JOHANNES KRARUP. 

FOTO JOHANNES KRARUP SAMT RT IMAGES/SHUTTERSTOCK.

”Hvis det anskues ud fra prisen, er det Fox Bullets, der har 
det bedste forhold mellem pris og kvalitet på markedet.”

Kaliber 6x45 
(6mm-223) er et 

lille og utrolig 
effektivt kaliber 

til råvildt.

Det er godt, at krav til 
projektilvægt bliver 
sænket, så man kan bruge 
45 grains blyfri projektiler 
i kal. .222 Rem. 
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de vitale organer. En enkelt buk skød jeg på hal-
sen, og den kan man ikke rigtigt udlede noget på. 

Min ladning i .222 Rem. med en 45 grains 
kugle nåede en høj hastighed på 1050 m/s. Den 
ballistiske koefficient på disse projektiler er rela-
tivt lavt. Det betyder, at projektilet mister fart 
hurtigt. Det var en tendens, at sårkanalen på lun-
geskud var noget mindre, når afstanden var ude 
på 200 meters afstand. På trods af det skød jeg en 
buk på omkring 200 meters afstand, og vi kunne 
finde masser af blod hele vejen ind til skovkanten. 
Herefter blev blodsporet væsentligt mindre, og vi 
måtte bruge et stykke tid på finde bukken. 

2% stadig en betragtelig reduktion. Modsat har 
Fox Bullets vist, at der kan laves projektiler med 
næsten ingen bly i legeringen. 

POSITIVT OVERRASKET
Jeg havde ikke de store forventninger til en 80 
grains homogen kugle i min 6x45, men jeg må 
sige, at mine betænkeligheder og tvivl blev gjort 
til skamme. Af de bukke, jeg har skudt, er der in-
gen, som er løbet mere end 10 meter. Én måtte 
jeg dog stikke, da jeg kom frem til den, da den var 
skudt lidt højt. Men bukken flyttede sig aldrig fra 
det sted, hvor den blev skudt.

Den første buk, jeg skød med 80 grains Fox 
Bullets i 6x45, skete den 16. maj om morgenen. 
Det var kun 20 minutter efter premieren. Bukken 
kom ud fra en lille klat buske og træer og gik ud 
på en lucernemark. Den virkede til at have ro på, 
så jeg ventede, til den kom lidt tættere på. 

Da den var på 120 meters afstand, skød jeg, og 
den gik i jorden som et lyn. 

Jeg skød en stor seksender på 110 meters af-
stand med 45 grains Fox Bullet med .222 Rem.. 
Jeg fik sat en god kugle på den, og den løb cirka 
10 meter tilbage og gik i knæ. Den skytte, som 
jeg var afsted med, havde set forkert og troede, at 
jeg havde lavet et dårligt skud, så han sagde, at jeg 
skulle give den et skud mere. Jeg satte en kugle 
skråt ind bagved ribbenene. Jeg kunne ikke finde 
udgangshul, og vi fandt ikke projektilet. Jeg er 
overbevist om, at det andet skud var unødvendigt, 
og bukken var forendt 10 sekunder senere uden 
det sidste skud. 

Nogle af de bukke, jeg har skudt, har været til 
egen fryser, og jeg må sige, at kødødelæggelsen 
var minimal med både 6x45 og .222 Rem. med 
Fox Bullets. I denne test har jeg brækket alle dy-
rene selv og besigtiget de vitale organer, og jeg 
oplevede i flere tilfælde, at der var store skader på 

Min 6x45 har en stigning på 1:10, og det giver 
en vis grænse for, hvor tunge og lange kugler pi-
ben kan stabilisere. Dette er dog ikke noget pro-
blem, fordi jeg søger at få lettere og kortere 
projektiler, som kan drives op i hastighed. 6x45 
kommer ikke til at kunne overholde energikravet 
til at skyde kronvildt med, selvom vægtkravet 
bortfalder med den nye lovgivning. Det vil forsat 
efter dansk lovgivning kun være tilladt at skyde 
råvildt og arter mindre end det med den. 

Ideelt set håber jeg, at der med tiden kommer 
blyfrie projektiler i 6 mm. med en vægt på 65-70 
grains. Jeg har ikke fundet andre end Nosler, som 
laver et projektil i denne lave vægtklasse, der er 
blyfrit. Det er et projektil, der tiltænkt varmint-
skydning. Projektilet har en fragmenterende 
kerne af kobber. Det kan være, at den kunne bru-
ges til min 6x45, da hastigheden ikke bliver dre-
vet så højt op som i en .243 Win. Men jeg har 
ikke de bedste erfaringer med blyfrie projektiler, 
som har en fragmenterende kerne. 

Fox Bullets laves af en legering af kobber og 
zink – altså messing. Man tilsætter bly i messing-
legeringer for at opnå bedre bearbejdningsegen-
skaber af materialet, når projektilet skal drejes.  
Der bliver med stor sikkerhed en grænse for, hvor 
meget bly der må være i messing til projektiler. 
Grænseværdien for bly i messing bliver formo-
dentlig 1%. Det bliver en udfordring for danske 
projektilproducenter. Fox Bullets oplyser, at deres 
projektiler har 0,05 - 0,005 % bly. Det er praktisk 
talt ingenting, og de er helt uden udfordringer i 
forholdet til de krav, som sikkert kommer i 
Danmark. Man kan dog overveje, om kravet med 
1% er lidt stramt. Messinglegeringer laver ikke på 
samme måde som bly fragmenter, gryn eller støv. 
Dertil er en reduktion af bly ned til for eksempel 

Johannes brækkede alle dyrene i 
denne test og besigtigede alle de 

vitale dele.

På skudafstande under 100 meter 
var sårkanalen med 45 grains Fox 

Bullets i kal. .222 Rem. god. 

Sårkanalen blev noget mindre, 
når skudafstanden kom op på 
200 meter med kal. .222 Rem. 

Halsskud kan man ikke udlede særligt meget af i 
relation til kuglens virkning. Her virker de fleste 
projektiler uden problemer.

Johannes tillægger brede 
ekspansionskanaler i 
projektilet stor værdi for 
projektilets effekt. 

Fra venstre 
.222 Rem., 
6x45 og 
6XC.

Udgangshullerne 
var aldrig grove 

med Fox Bullets.
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gelse af dyrene var mere markant end med 6x45. 
Bukkene var ganske vist skudt i brunsten, hvor 
bukkene er mere skudstærke. 

Jeg formoder, at hastigheden vil være positiv for 
ræv og dyr i samme vægtklasse, hvor der ikke er 
meget modstand for kuglen. Her tror jeg, at den 
ekstra hastighed vil hjælpe med til, at projektilet 
ekspanderer hurtigere. Den højere hastighed vil 
nok først komme til gavn, når skudafstandene bli-
ver længere.

GENLADNING
Min anbefaling er, at man skal sætte projektilerne 
dybt. Man skal ikke prøve at lave ladninger, hvor 
projektilerne møder riffelbommene. Jeg lavede de 
første .222 Rem. ladninger alt for lange. Det be-
tød, at riffelbommene blot skubbede projektilet 
dybere ned i hylsteret. Det er afgørende for præ-
cisionen, at projektilet bliver sat ensartet i patro-
nen. Dog oplevede jeg ikke med disse lange 
patroner, at projektilerne satte sig i piben. Det har 
jeg oplevet med et andet projektil. 

I min Sako 75 .222 Rem. havde jeg problemer 
med fødning fra magasin til kammer. Der var en 
tendens til, at patronen satte sig, så den ikke blev 
ført i kammeret. Det skyldes sikkert både, at pa-
tronen er kort og den flade spids på projektilet. I 
rifler med enkeltradet (f.eks. Tikka, Steyr 
Mannlicher, Blaser, Anschütz) magasiner tror jeg 
ikke, at det er et problem. Jeg gætter også på, at 
det ikke vil være et problem i den meget udbredte 
Sako Vixen, da låsen er en anelse kortere. Den 
kan fås med plastikspids. Her tror jeg, at det vil 
løse problemet, men det er ikke sikkert, at den 
kan stabilisere sig i en 1:14 tommer stigning. Jeg 
valgte den uden spids for at sikre mig, at den ville 
stabilisere sig i min pibe. 

Fox Bullet har på deres egen hjemmeside la-
dedata. Man kan også få data til programmet 
Quickload på deres hjemmeside. Fox Bullets 
producerer også ammunition i mange alminde-
lige kalibre, men de fås ikke Danmark. Jeg har 
kun set projektilerne i Danmark. Firmaet 
Riffelpatroner-Lolland-Falster kan lade patroner 
i de fleste kalibre.

WOW
Min gode ven har fornyligt erhvervet sig en 
Winchester mod. 54 i kaliber 257 Robert, som 
er et sjældent kaliber. Et kaliber, som man godt 
kan skyde en hvid pind efter at finde med blyfri 
ammunition. Han genladede nogle Fox Bullets 
til den. Denne gamle riffel, som formodentlig er 
fra 1940’erne, kunne skyde en treskuds-gruppe 
på 15 mm. 

vægttab på mindre end 1,5% (1,1 grains). 
Uensartetheden i udsvampningen skyldes med 

stor sikkerhed, at der ikke er skåret slidser i eks-
pansionskanalen. Slidserne giver i andre projekti-
ler typisk 4-5 ensartede vinger. Det ekspanderede 
projektil ligner snarere en uensartet kantarel. Jeg 
er rigtig godt tilfreds med ekspansionen i lyset af 
en udgangshastighed på 840 m/s. Jeg er også i 
den grad tilfreds med, at jeg kan opnå denne ha-
stighed i kal. 6x45 set i lyset af det lille hylster. 

BOOST
Da jeg havde skudt 14 råbukke med .222 Rem og 
6x45, besluttede jeg mig for at prøve at løfte ha-
stigheden på 6mm projektilet. Det gjorde jeg i 
min 6XC. Med 80 grains Fox Bullets opnåede jeg 
en gennemsnitshastighed på 1007 m/s. 

Jeg nåede at skyde 3 bukke med denne ladning. 
Tre bukke kan man ikke lave sikker statistik på. 
På de 3 bukke konstaterede jeg ikke, at ombrin-

GOD EKSPANSION
Fra min 6x45 fandt jeg et projektil i en af buk-
kene. Bukken havde i flere dage trukket det læng-
ste strå og snydt os. Den gik dybt inde i skoven, 
og en morgen går vi ind til den lysning, vi havde 
set den på. Da vi nærmer os lysningen, kommer 
bukken pludselig frem på vejen. Når man møder 
en buk på en skovvej, skal der som regel handles 
hurtigt. Bukken skrånede frem mod krattet til 
venstre. Den stoppede kort, og jeg sendte en 
kugle ind lige bagved ribbenene. Bukken styrede 
fremad og lå død mindre en 10 meter inde i krat-
tet. Projektilet fandt jeg i den højre side af halsen. 
Det havde cirka penetreret 30-35 cm. 

Projektilet var ikke ensartet ekspanderet. På det 
største sted havde det et ydre på imponerende 15 
mm. På den anden led målte det 12 mm. Det er 
ganske godt, hvis vi skal sige det på jysk. Det er 
mere end en fordobling af projektilets diameter. 
Projektilet vejede jeg til 78,9 grains. Det er et 

80 grains Fox 
Bullets fra kal. 
6x45 fundet i 
råbuk. Denne test blev 

rundet af med at 
skyde tre bukke 
med 80 grains 
Fox Bullets i 
kal. 6XC.

Med kal. 6XC var 
der en markant 

mængde blod på 
påskudstedet. 

Tre ræve blev det 
også til under testen 

af Fox Bullets.

Fox projektilet er let at lade, man 
skal dog sørge for at sætte 
projektilerne dybt i hylsteret, så de 
bliver fikseret godt i hylsterhalsen. 

Ganske udmærket præcision 
med 45 grains Fox Bullets i kal. 
.222 Rem. Bemærk den brede 
ekspansionskanal i projektilet.
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KRITIK
Plastikspidserne er ikke så konsistente i længden 
på Fox Bullets. Det svarer lidt til at lade traditio-
nelle kappeklædte blyprojektiler, hvor blyspid-
serne godt kan variere i form og længde, så 
problemstillingen er ikke ny. Det betyder ikke 
noget for selve sætningen af projektilet, når først 
kugleisætningsværktøjet er indstillet. Men det 
kan godt drille ved indstillingen af værktøjet, når 
projektilerne har en variation på 2-3 tiendele af 
en millimeter i længden. En af de fordele, man 
normalt har med projektiler med plastikspids, er, 
at man undgår denne udfordring. Man er derfor 
mest sikker, hvis man på forhånd måler projekti-
lerne og bruger nogle, der har samme mål. Når 
man så har fået indstillet kugleisætningsværktøjet, 
lader man de øvrige projektiler. Den varierende 
længde af spidserne har reel set ikke nogen betyd-
ning for præcisionen, når projektilerne ellers er 
sat ens i dybden. 

Projektilerne i hele Fox Bullets sortiment har 
generelt ikke høje ballistiske koefficienter. 

PRIS OG KVALITET
De mindste projektiler starter fra kr. 5,30, og de 
største projektiler koster omtrent 8 kroner. De 
hører til blandt de billigste blyfrie projektiler på 
markedet. Fox projektilerne ligger med hensyn til 
skudvirkning blandt de bedste blyfrie projektiler, 
som jeg har testet de senere år. Hvis det anskues 
ud fra prisen, er det Fox Bullets, der har det bed-
ste forhold mellem pris og kvalitet på markedet. 

I takt med, at jeg skyder en del vildt med de 
nye blyfrie, oplever jeg, at det er mindre kritisk 
med 6 mm. projektiler end 5,6 mm. projektiler. 
Fox Bullets i .222 Rem. hører til blandt de bedste 
blyfrie projektiler, jeg har skudt med. Jeg bliver 
endvidere klar over, at både dybe og brede eks-
pansionskanaler i projektilerne er meget vigtige. 
Lad os antage, at ekspansionskanalen på projekti-
ler med forskellige diametre er den samme. Da vil 
vægten på materialet blive større i takt med, at 
diameteren på et projektil øges. Hvis vægten på 
materialet bliver større, vil ekspansionen også 
blive mere træg. Vi vil her i Jagt, Vildt og Våben i 
et senere nummer se nærmere på Fox Bullets i 
større diametre. 

Projektilerne til denne test er venligst doneret 
af importøren. For mere info: www.riffelpatroner-
lolland-falster.dk 

HORNADY 
AUTO 
CHARGE 
PRO
Anmeldelse af 
denne opdaterede 
krudtdispenser – 
som er afprøvet i 
praksis af 
Johannes Krarup

Under genladningen af Fox projektilerne fik 
jeg anledning til at prøve den nye krudtdis-
penser fra Hornady. Modellen hedder Auto 
Charge Pro, mens den gamle blot hed Auto 
Charge. Jeg har kørt med den ældre model i 
et par år, og den har fungeret rigtig godt. 

Den nye model er afgjort en forbedring. 
Den laver færre overdoseringer, hvor man 
skal starte forfra, og så laver den også ladnin-
gerne hurtigere. Jeg vil helt afgjort vælge den 
nye model, hvis man lader jævnligt eller ikke 
har én i forvejen.

Hornady anfører selv, at den nye model er 
mere kompakt, det har jeg ikke bemærket. 
Når den står på bordet, synes jeg, at den fyl-
der lige så meget som den gamle model. Til 
gengæld er den nye model mindre støjende. 
Det bemærker man med det samme. 

Den nye model har også Touch Screen. Det 
betyder væsentlig hurtigere betjening, hvor 
man ikke behøver at trykke hårdt på knap-
perne, som man ellers skulle på den gamle. 
Hastigheden på dosering kan også justeres 
med større præcision. Den gamle havde tre 
hastighedsindstillinger. De to hurtigste indstil-
linger gav alt for ofte overdoseringer. 

Selve vægtenheden måler fuldstændig ens. 
Jeg lod dem køre samtidig, hvor de laver hver 
deres ladninger. Jeg kontrolvejede de af-
målte ladninger på begge vægte, og de viste 
det samme. Det betyder, at man kan køre 
med begge maskiner, når man skal lave 
mange ladninger. Det kan gøre genladnings-
arbejdet utrolig effektivt. 
Prisen for Hornady Auto Charge Pro hos Jagu-
argruppen er: 3.995 kroner. 

Mindre støj, højere 
præcision og højere 

hastighed er nogle af 
de forbedrede 

egenskaber, som 
Hornady Auto Charge 

Pro har at byde på i 
sammenligning med 

den ældre model.

Skuddet sad lidt bagtil på denne ræv med 
.222 Rem. Johannes var overrasket over, at 
den alligevel løb 70 meter efter skuddet.

Fox Bullets kommer godt ud, både 
hvad angår pris og gode egenskaber.
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