
shooting unlimited

Triton
Lyckan att få 
nedlägga ett vilt 
och dessutom få 
fylla skafferiet med 
lokalproducerat, 
ekologiskt kött.

tystnad
spänning
förväntan

Känslan av att befinna 
sig i nuet och i ett 

med naturen.

Läs mer om tillbehör, användartips mm på  www.aimsport.se 

Kaliber 17 (.17HMR) 25dB     

Kaliber 22 (.22LR) 22dB     

Kaliber 22 (.223) - 26dB  31dB   

Kaliber 265 (6.5x55)  - 24dB  30dB  32dB  34dB 

Kaliber 30 (.308)  - - 28dB  31dB  33dB 

Kaliber 30 (30.06)  - - 26dB  30dB  32dB 

Kaliber 30 (300 Win Mag) - - 23dB  29dB  31dB 

Kaliber 338 (8x57JS)  - - 25dB  27dB  30dB 

Kaliber 375 (9.3x62) - - 21dB  24dB  26dB 

Längd 150mm 148mm 221mm 250mm 250mm

Bygglängd framför pipa 135mm 133mm 111mm 140mm 140mm

Diameter 33mm 42mm 44mm 49mm 56mm

Vikt 185g 250g 350g 440g 490g 

Max pipdiameter* - - 19,5/23mm 19,5/23mm 19,5/23mm

Ljudnivå vid örat lägre än 135dB. Rekommenderas för kalibern.   
Ljudnivå vid örat ca 135-137dB.    
Ljudnivå vid örat högre än 137 dB. Rekommenderas ej för denna kaliber.

*=Max pipdiameter 19,5mm gäller: ½x20 UNF, ½x28 UNEF, 13x1, 14x1 och 15x1 

*=Max pipdiameter 23mm gäller: 5/8x18UNF, 5/8x24UNEF, 16x1, 17x1 och 18x1  

   

 Rimfire II  Triton no.3 Triton no.4 Triton no.5 Triton no.6



Rimfire II är en verkligt smidig frontmonterad dämpare 
avsedd för att klara samtliga på marknaden förekommande 
kantantändningspatroner. 
En unik egenskap hos Rimfire II-dämparen är dess ”mono-
core-design” vilken tillåter extremt enkel invändig rengöring. 
Montera Rimfire II på en .22LR och skjut subsonic och du har 
ett ekipage där i praktiken endast vapnets mekanism hörs – 
perfekt för bl.a. skydds-, och kommunjägare. På en .17 HMR 
så ”tämjer” Rimfire II den elaka knallen till en nivå som dina 
öron kommer älska!

Triton No. 3 – Small caliber Frontmonterad dämpare 
som är framtagen för finkalibriga studsare i kaliber mellan 
5.7mm (.222) och 6.7mm (.260).
Med sin smidiga diameter och låga vikt är detta en ljuddäm-
pare du knappt kommer märka när den är monterad på din 
studsare. 
Optimerad för kaliber .223 men är även riktigt effektiv på 
.243 och 6XC. 

Triton No. 4 – Active Hunter är dämparen för den aktiva 
jägaren som bedriver en rörlig jakt och således ställer höga 
krav på smidighet i kombination med effektiv dämpning. Med 
sitt kompakta format och låga vikt så är detta en ljuddämpare 
som är perfekt även om du skjuter med lågförstorande eller 
icke-förstorande riktmedel t.ex. rödpunktssikte. 
Triton No. 4 passar således perfekt för dig som prioriterar 
smidighet och låg vikt på ditt vapen – ex. vis vid drevjakt 
och dig som är hundförare.
Optimerad för kaliber .308 och 6,5x55 men är även riktigt 
effektiv på 30-06.

Triton No. 5 – Hunting Performance är flaggskeppet i 
Triton Numbers-programmet och är en riktig allround-
dämpare som levererar ljud-, och rekyldämpning i toppklass. 
Detta är dämparen för dig som bedriver varierande typer av 
jakt – både rörlig och som passkytt - och ställer höga krav 
på dämparens prestanda och mångsidighet.  
Optimerad för kaliber .308 och 30.06 men är även riktigt 
effektiv på kraftigare kalibrar som ex.vis 300 Win Mag.

Triton No. 6 – Ultra Performance är den effektivaste 
dämparen i Triton Numbers-programmet och levererar 
prestanda i toppklass även på de mer kraftfulla kalibrarna. 
Med samma moderata bygglängd som Triton No. 5 så är 
Triton No. 6 vakjägarens och passkyttens favorit. 
Optimerad för kaliber .300 Win Mag men är givetvis effektiv 
på .308, 30.06 och samtliga Magnumkalibrar. 

  Ljuddämpning – Skyddar din och din jakthunds hörsel

  Reducerar rekyl – Säkrare skytte

  Reducerar pipuppslag – Snabbare andraskott

  Reducerar/eliminerar mynningsflamma – Bibehåller 
 mörkerseen  det vid kvällsjakt

  Reducering av skottknall – Stör inte omgivningarna   
 vid tätortsnära jakt

Oavsett vilka som är just 
dina drivkrafter att jaga så 
finns det stora fördelar att 
använda ljuddämpare på 
ditt kulvapen:

Triton
Shooting Unlimited
Samtliga Triton-dämpare ingår i vårt unika SHOOTING 
UNLIMITED-koncept vilket innebär att du som jägare/
skytt också kan använda dämparna vid riktigt intensivt 
träningsskytte (t.ex. på skjutbiograf) utan oro för att de 
kommer ta skada p.g.a. överhettning.

  Rostfritt stål invändigt

  Tål obegränsat skytte

  5 års garanti


