
Soita Markolle 040 510 5323 
ja sovi aseen lähettäminen 
testiin Matkahuollon kautta. 

Marko toimittaa myös luoteja 
ilman lähetyskuluja kisapai-
koille, soita ja kysy! 

Lisätietoa: www.leppa.fi 

Tilaukset: info@leppa.fi

Leppa.fi
Ampumaurheilun ytimessä

Leppa.fi
Ampumaurheilun ytimessä

TARJOUS! 
Mikäli asiakas ostaa 25000 luotia, 

saa ostaja lahjaksi H&N Match-Box 
-rasian sadalle luodille, arvo 20 €.

H&N-luodit 
testaa ja myy



Leppa.fi on aloittanut laadukkaiden 
H&N-luotien testaus- ja myyntitoiminnan

Leppa.fi testaa ilmapistooleja ja ilmakiväärejä testeissä, joissa ammutaan 30 
luodin kasat, seuraten samalla luotien lähtönopeudet. Asiakas saa testatuis-
ta luotikasoista kuvat sähköisesti, jossa selviää kasan koko, kasan tuottamat 
maksimipisteet sekä keskiarvon lähtönopeudesta. Asiakas valitsee itselleen 
haluamansa luodin ja määrän. Leppa.fi testaa vain niitä eriä, joita on omassa 
varastossa, jolloin meillä on takuu siitä, että asiakas saat tarvittaessa parasta 
testierää koko laatikon (25 000 kpl). 

Luoteja saa ilma-aseisiin kahta eri kokoa 4,49 tai 4,50 kokoa. Painoluokkia on 
kaksi, raskas (0,53 g) ja kevyt (0,51 g). Monet ilmapistooliampujat suosivat ke-
vyttä luotia, jälkitähtäämisen parantamiseksi, mutta näkee niitä käytettävän 
kansainvälisissä kisoissa myös ilmakiväärillä. 

Kilpa- ja harjoitusammuntaan H&N-luoteja on kolmea erilaista laatua: 

SPORT soveltuu hyvin seurakäyttöön. Edullinen harjoitus-
luoti urheiluammunnan harrastajalle ja ilma-asekouluihin 
kunnianhimoisille harrastajille. Hyvä tarkkuus, erinomai-
nen vastine rahalle. 

Match Heavy ja Match Light ovat erittäin tarkkoja kilpai-
lu- ja harjoitusluoteja tuloshakuiselle ampumaurheilijalle. 
Pienet kasat ja tarkkarajaiset leikkausjäljet, erinomainen 
hinta-laatu suhde. 

Finale Match Heavy ja Finale Match Light ovat huippu-
luoteja kilpailukäyttöön, joihin olympiavoittajat ja maail-
manmestarit luottavat. Suurin mahdollinen tarkkuus, jolla 
on suurin mitta- ja painotarkkuus. Pienimmät testikasat ja 
tarkkarajaiset leikkaus jäljet. Likaamaton. Käsin lajiteltu. 

Hyllystä 1 rasia 
(500 kpl)

10 rasiaa 
(5000 kpl)

50 rasiaa (ltk) 
25 000 kpl

Finale match Heavy 4,49 12,00 110,00 550,00

Finale match Heavy 4,50 12,00 110,00 550,00

Finale match light 4,49 12,00 110,00 550,00

Finale match light 4,50 12,00 110,00 550,00

Match 4,49 8,50 80,00 400,00

Sport 7,00 60,00 300,00

Testattuna ostajan aseeseen * 1 rasia 
(500kpl)

10 rasiaa 
(5000kpl)

50 rasiaa (ltk) 
25 000kpl

Finale match Heavy 4,49 13,00 120,00 600,00

Finale match Heavy 4,50 13,00 120,00 600,00

Finale match light 4,49 13,00 120,00 600,00

Finale match light 4,50 13,00 120,00 600,00

Match 4,49 10,00 90,00 450,00

* testausmaksu on 20 €/ase. 
 Mikäli asiakas ostaa vähintään 5000 

luotia, ei testausmaksua veloiteta.

Luotien hinta sisältää alv:n 24 %. 

Lähetetykseen lisätään 
pakkaus- ja postituskulut:

1-5 rasiaa 10,00 € sis alv.
6-10 rasiaa 17,00 € sis alv. 
2-3 pötköä (20–30 ras) 22,00 € sis alv. 
5 pötköä (1 ltk/50 ras) 25,00 € sis alv. 
10 pötköä (2 ltk/100 ras) 35,00 € sis alv. 
15 pötköä (3 ltk/150 ras) 45,00 € sis alv. 
20 pötköä (4 ltk/200 ras) 50,00 € sis alv. 


