Nya
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Swiss Arms har tagit över produktionen av de
världsberömda Neuhausenpistolerna. Tidigare var det SIG,
”die Schweizer Industriegesellschaft” som producerade. Till
alla Neuhausendiggares glädje kommer nu Swiss Arms
med nya modeller som bland annat har starkare stomme.

Swiss Arms heter den nya fir-

man som sedan två år producerar och säljer de inte bara
i Sverige så populära militära
tjänstevapnet P210. Firman
har köpt ut vapenproduktionsdelen från stora SIG,
d.v.s. Schweizer Industriegesellschaft. De nya ägarna är två
tyska investerare som också
har andra fristående företag
i samma bransch, nämligen
Blaser, Sauer och Hämmerli.
Swiss Arms håller till i samma
gamla SIG-lokaler som tidigare i den lilla staden Neuhausen vid Rhenfallet, de har
samma maskiner och samma
personal, men har produktutvecklat och kommit ut med
nya och förbättrade modeller.

Den amerikanska tidningen
Guns & Ammo testade för
många år sedan fyrtiotre olika 9 mm-vapen och korade
SIG 210, i Sverige kallad Neuhausen, till världens bästa. Det
finns sådana pistoler i vilka
mer än 100 000 skott lämnat
pipan och som fungerar lika
bra nu som vid första
avfyringen.

med magasinspärr, kostar bara
tjugofyra tusen kronor (med
reservation för prisändringar
p.g.a. valutakursen!).
Har man ”vunnit på hästar” kanske den gamla, delvis
förgyllda jubileums-u t g å van ”50 Jahre

lare att skjuta med 9mm ammunition.
Är man noggrann och laddar
själv, helst med TC-kulor,
kan nog många svenska skyttar som köper de nya modellerna att förbättra sina resultat
i framtiden.
Ett stort plus med de nya mo-

dellerna, förutom den starkare stommen, är knappen
för magasinspärren. Försedd med en sådan
kan dessa pistoler
med fördel ockModell 50 Jahre
så användas
Armeepistole 49.
inom det nya
Jubileumsmodellen.
PPC-skyttet. MagaDe nya modellerna av P210 Armeepistole 49” kan vara
sinbyte
sker
anses av många vara tekniskt något? Alltid retar man nånu
blixtsnabbt,
det
är
gon
vapenkontrollant!
fulländade och ha ojämförlig
bara att trycka på knapprecision. Alla har nu ”heavy
Automatpistolen SIG P 210 ut- frame”, d.v.s. starkare stomme. Tyskschweizaren Dieter Wyss, pen. På den gamla SIG 210
vecklades redan 1947 och Köp en lång Heavy Frame, ”Geschäftsführer”, d.v.s. vd går det ibland lite trögt att
blev under namnet ”Model det senaste och ”coolaste” på för Swiss Arms, avslöjade att få ut magasinet och omladd49” introducerad som armé- pistolskyttemarknaden!
man inte har för avsikt att till- ningen tar längre tid.
pistol. Konstruktionen var reverka kaliber 7,65 längre.
dan då långt före sin tid och Kostar? Tja, vad sägs om tju- – Precisionen i de nya Generalagenten för Neuhauhåller än idag. P210 blev först gosex tusen? Då får du en pi- 9mm-modellerna är minst senpistolerna i Sverige, Bengt
känd som de schweiziska offi- stol P210-5LS, kaliber 9mm, lika bra som gamla 7,65, sä- Pettersson, är naturligtvis välcerarnas tjänstevapen men har piplängd 150 mm och med ger Dieter, och så enastående digt nöjd med utvecklingen.
sedan dess också funnit en stor ny ”heavy frame”, alltså en att vi inte ser någon anledning – Det känns tillfredsställanmarknad bland tävlingsskyttar. stomme som väger c:a 100 att fortsätta med den klenare de att utvecklingen går framåt
Pistolen anses bland åtskilliga gram mer än den gamla, med kalibern.Vi har lyckats myck- och att Swiss Arms har hittat
skyttar som ett närmast per- sidoknapp för magasinspärr, et bra med den starkare stom- nya lösningar med bl.a. heavy
fekt vapen och har också bli- mikrometersikte och träkolv. men och för tävlingsskyttarna frame, den lite starkare stomvit något av en statussymbol. Modellen P210 6S, kort sport är det både billigare och enk- men. Jag är helt säker på att de
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Modell P210-5LS.
Nya Neuhausen har fått en
”renare” design av pip- och
manteldelen som är lika för
både den långa och korta
modellen.

Generalagenten Bengt Pettersson i vapenverkstaden i Höganäs.

nya modellerna faller skyttarna i smaken. En redan mycket
bra pistol har blivit ännu bättre!

Prisnivån har nått smärtgränsen! Fast, det är klart, smakar
det så kostar det…

Själv behöver jag inte övertygas om Neuhausenpistolens
början på 1960-talet var för- förträfflighet, jag är redan
hållandet mellan schweiziska frälst. Jag har skjutit och tävfranc, tyska mark och svenska lat med min P 210-6 sedan
kronor helt jämt. Sedan dess många år och är utomordenthar Sverige devalverat flera ligt nöjd. Men jag skulle välgånger och man får nu läg- digt gärna inhandla den nya
ga upp sex spänn för ”einen häftiga modellen P210-5LS
Schweizerfranken”. Snacka också, Låt mig bara få vinna
om valutakursförändr ing. på hästar först!

Då jag arbetade i Zürich i
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