
 
ELEY ammunisjon for deg 
som vil treffe blink! 
Eley er verdens største produsent av kaliber .22 ammo. Den benyttes til 
konkurranseskyting på alle nivåer! Nå også spesielt  for 100 og 15 meters 
skyting. Ikke ta sjansen på ujevn ammunisjon.  Velg ELEY!!.     
NB! Er til stede med salgsstand på Oslo Open. Ta med ammunisjon 
hjem til skytterlaget og spar frakt! Har Tenex, Match, Team og Sport 
på lager. 
 
Hilsen 
Harald Stenvaag 

 
Beskrivelse  Informasjon om ELEY ammunisjon. Pr stk  

22 LR 
Tenex 
Product Code: 
00100 

V0= 325 m/s  

Dette er patronen som har vunnet alt innen skyting! 
Produsenten har brukt det reneste blyet som er å oppdrive. 
Kontrollrutinene i produksjonen er de strengeste. Det blir benyttet 
både datateknologi og manuelle rutiner. En mesterskaps patron!! 

 
3,20 

.22 LR 
Match 
Product Code: 
01100 

V0= 325m/s 

 

Denne patronen er produsert på en av de 6 Tenex-maskinene 
med de samme råmatrialene. I noen tilfeller kan faktisk enkelte 
lot.nummer av denne  være like god som Tenex.  

 
1,90 

.22 LR 
Team 
Product Code: 
01700 

V0=325m/s 
 

Det hender i produksjonen av Tenex, at kontroll-enheten ikke er 
sikker på at kvaliteten tilsier bruk i de største mesterskap. Da 
”nedgraderer” de Tenex til Team. Denne patronen er super å 
trene og skyte med i andre konkurranser. I noen rifler har jeg 
opplevd Tenex kvalitet med Team! Et sikkert valg for de som vil 
ha gode resultater, mange innertiere og samtidig spare kroner. 
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.22 LR 
Practice 100 
Product Code:  

V0=325m/s 

Practice 100. 
 

Ikke ta sjansen på skyte med ammo som ikke er jevnt stabil!  
Dette er en typisk treningspatron med god presisjon! Super patron 
for 15, 50 og 100 meter. (ikke alltid på lager hos Eley) 
http://www.stenvaag.no/eley-practice-100.aspx 
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.22 LR 
Sport 
Product Code: 
04100 

V0=325m/s 
 

Denne patronen tilsvarer det mange kjenner som rød og blå esker 
med DFS-logo. Eley sport  er en svært god patron til trening og 
konkurranser på 15, 50 og 100 meter.  
Selges i kasser på 5000. 
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Sjekk ut vår nye nettbutikk med mer info om ammunisjon, rekvisita og våpen. 

 

 
 

Stenvaag Våpensenter A/S att. Harald Stenvaag  Tlf: 66848080, Fax: 31286722 
E-post: post@stenvaag.no    Nettbutikk: www.stenvaag.no 
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