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Kulans uppsvampning börjar direkt vid träff. Expansionsprocessen 
startas av ventilen i kulans nos vilket leder till en symmetrisk 
expansion utan fragmentering. Detta skapar maximal 
energiöverföring till viltet, reducerar skadeskjutningsrisken, 
lidandet och minimerar köttförstörelsen.      
 
Denna premiumkopparkula levererar konstanta resultat och visar vid 
kontrollmätningar närmare 100% restvikt varje gång. Ett rent skott. 

Ny och förbättrad generation

482 m/s -> 11.0 g 791 m/s -> 11.0 g 908 m/s -> 10.9 g

Den nya .30 Naturalis i aktion

.30 N558 11.0 g / 170 gr Naturalis® 
Lapua har genomfört grundliga tester med hjälp av kalibrerade 
gelatinblock vid flera olika anslagshastigheter. Denna typ av test 
garanterar en jämn prestanda i alla jaktsituationer. Konsekvent 
uppsvampning, maximal restvikt och utmärkt precision försäkras. 

100% restvikt!

Den nya designen hos Naturalis® 
härstammar från den senaste tekniken 

för att skapa en kula med konsekvent och 
kontrollerad expansion. Polymerventilen 

utnyttjar hydraulisk kraft för att nå optimal 
uppsvampning genom det bredaste 
hastighetsregistret på marknaden.

Kulan är designad och tillverkad 
i ren koppar. Material, design och 

kontrollerad expansion säkerställer 
en solid och nästintill oförstörbar 

konstruktion. Restvikten, även efter 
kraftig benträff, är frekvent uppmätt till 

100%. 

Boat Tail-designen gör det enkelt 
att ladda om och tillsammans med 

strömlinjeformade spetsformen 
förbättras ballistiken.

MONOLITISK 
KOPPARKROPP

BALLISTISKA 
FÖRDELAR MED BOAT TAIL 

DESIGN

Besök www.lapua.com för video på Naturalis
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FÖRBÄTTRAD FORM –
 BÄTTRE BALLISTIK

20% MER EFFEKTIV 
RÄCKVIDD

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA 
ÄVEN VID TRÄFFAR I 900 M/S

BÄSTA EFFEKT I LÅGA 
HASTIGHETER 

PÅ MARKNADEN

Testad av flera skandinaviska 
jakttidningar.

Lapua har tillverkat Naturalis®-kulan sedan 2002 och presenterar nu den tredje generationen 
av den blyfria jaktkulan. Naturalis representerar den senaste teknologin inom kul-och 

hylstillverkning och är marknadsledande vad gäller ballistiska egenskaper. Ammunitionen kan 
med fördel användas på jaktmarker där det råder blyförbud.

POLYMERVENTIL

TESTVINNANDE KULA

    jaktkulor



6 mm
N509 5.8 g / 90 gr
(NPL6201)

7 mm
N564 10.1 g / 155 gr
(NPL7027)

6.5 mm
N563 9.1 g / 140 gr
(NPL6203)

8 mm
N559 11.7 g / 180 gr
(NPL8009)

.243 Win.   N509 5.8 g / 90 gr  N316201
6.5x47 Lapua  N563 9.1 g / 140 gr  N316301
6.5x55 SE   N563 9.1 g / 140 gr  N316102
7x64    N564 10.1 g / 155 gr  N317322
7x65R*    N564 10.1 g / 155 gr  N317323
.308 Win.  N558 11.0 g / 170 gr  N317105
.30-06    N558 11.0 g / 170 gr  N317106
8x57 IS   N559 11.7 g / 180 gr  N318009
8x57 IRS   N559 11.7 g / 180 gr  N318010
.338 Lapua Mag.  N508 15.0 g / 231 gr  N318020
9.3x62    N560 16.2 g / 250 gr  N319204

9.3 mm
N560 16.2 g / 250 gr
(NPL9204)

.338
N508 15.0 g / 231 gr
(NPL8020)

.30
N558 11.0 g / 170 gr
(NPL7105)

*Tillgänglig för säsongen 2016

“För en riktig jägare 
handlar jaktupplevelsen 
om mer än bara 
slutresultatet”

Tel. +358 10 5233 800 
Fax +358 6 4310 425 
info@lapua.com  
www.lapua.com

Nammo Lapua Oy 
P.O.Box 5 
FI-62101 Lapua 
Finland 
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