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Blitz Kerner boltpistol 
Agromix varenr. BK-014  

Producent: Turbocut Schussapparate 

 

Beskrivelse: Forkromet boltpistol til 9 mm ammunition. Leveres i æske med tilhørende rensesæt. 

Anvendelse: Til bedøvelse af slagtedyr forud for aflivning/slagtning. 

 

Sikkerhedsinstruktion: 

• Læs brugsanvisningen før udstyret tages i brug. 

• Når boltpistolen er ladt, udvis da ekstra opmærksomhed på, hvad pistolen peger på. Der 

må ikke skydes ud i luften. Prøveskud skal ske på et tykt fast underlag. 

• Boltpistolen skal opbevares utilgængeligt for børn. 

• Boltpistolen må udelukkende anvendes til bedøvelse af slagtedyr. 

• Der må ikke foretages nogen ændringer på udstyret. 

• Der bør bæres høreværn ved anvendelse. 

• Overhold altid gældende regler for bedøvelse/aflivning. Kontakt din dyrlæge ved tvivl. 

 

Tekniske specifikationer: 

• Længde: 33 cm 

• Diameter: 40 mm 

• Vægt: 2.21 kg 

• Boltens udgang: ca. 82 mm 

• Ammunition: 9 x 17 mm 

o Patroner: 

▪ Grøn: Svin, kalve og får 

▪ Gul: Køer og heste 

▪ Blå: Okser 

▪ Rød: Større dyr 

 

• Støj ved affyring på arbejdsstedet: 82 dB(A) 

• Lydniveau: 111 dB(A) 

• Maksimalt støjniveau: 139 dB(A) 

• Maksimal brug: 17 skud pr. time 

 

 

 

  



 

Boltpistolens opbygning: 

 

1 Hovedstykke 7 Kontramøtrik 13 Udvendig fjeder 

2 Patronkammer 8 Aftrækker stift 14 Fjeder 
3 Hylster 9 Endestykke 15 Fjeder til slagbolt 

4 Møtrik 10 Slagbolt 16 Gummidæmper 

5 Slagstift 11 Aftrækker 17 Patron 
6 Møtrik 12 Ringfjeder 18 Sikkerhedsbøjle 

 

 

Brugsanvisning: 

• Boltpistolen lades ved at skrue hovedstykket (1) af. 

• Læg patronen i patronkammeret (2) med fænghætten opad. 

• Montér hovedstykket igen og skru det fast. Sørg for at ringfjederen ikke er drejet.  

Ringfjederens åbning skal være modsat aftrækkeren. 

• Træk slagstiften (5) ud, indtil aftrækkeren klikker (dette høres tydeligt). 

• Boltpistolen er nu ladt og klar til brug. 

• Boltpistolen holdes vandret på dyrets tinding1. Affyres ved at aktivere aftrækkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se tegning 1-7 på de efterfølgende sider. 



 

  



 

  



 

 
Rengøring og vedligehold: 

• Efter hver skudafgivelse renses patronkammeret (2) med den lille medfølgende børste.  

Derudover anbefales det, at boltpistolen renses og smøres dagligt i forbindelse med brug. 

• Boltpistolen skilles ad, og rengøres med det medfølgende rensesæt. 

• Snavsede dele renses i petroleum eller dieselolie. 

• De rengjorte dele smøres med våbenolie, og ikke gummidæmperen (16). 

• Test boltpistolen ved at sætte rensestokken i, i stedet for en patron. Når rensestokken 

trykkes ned, skal slagbolten komme ca. 75 mm ud af mundingen, og forsvinde helt igen,  

når trykket aftager. 

• Boltpistolen samles igen efter rengøring. 

 

 

 

Producenten og Agromix bærer intet ansvar ved uhensigtsmæssig behandling, opbevaring eller i tilfælde af 

uheld ved brug. 

 

Henvisning til producenten: 

https://www.schussapparate.de 

 

Henvisning til original manual på engelsk: 

https://www.schussapparate.de/uploads/media/Blitz_operating_instructions_GB.pdf 
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