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BRÅDSKANDE, VIKTIGT 
 
Återkallelse av J.P. Sauer & Sohn GmbH SAUER 100 
seriens gevär i kaliber 6,5x55 SE 
 
Kundernas och därmed produkternas säkerhet är huvudfaktorn för den högt kvalificerade 
vapentillverkaren J.P. Sauer & Sohn GmbH. Det är därför de inte kompromissar ens vid minsta 
misstanke av produktfel. 
 
På grund av detta har J.P. Sauer & Sohn GmbH har idag meddelat att företaget frivilligt återkallar 
hela partiet av ett visst produktionsparti av SAUER 100 seriens gevär i kalibern 6,5x55 SE. 
 
Anledning: 
Kvalitetskontrollerna har avslöjat att materialegenskaperna hos det stål som används i gevärets 
pipa i ett visst produktionsparti inte uppfyller J.P. Sauer & Sohn GmbH:s höga kvalitetsstandarder. 
I testerna av dessa gevärspipor av detta produktionsparti har visat att i kalibern 6,5x55 SE kan ske 
en progressivt för tidig försämring/utmattning av pipmaterialet efter stora avfyrningsmängder. I 
värsta fall kan detta resultera i att vapnet får allvarliga skador. Skyttens säkerhet kan inte heller 
garanteras. 
 
Det är därför J.P. Sauer & Sohn GmbH ber dig att omedelbart sluta använda geväret SAUER 
100 serien kaliber 6,5x55 SE och att omgående kontakta SAUER-importören Oy HW-
Company Ltd. Om geväret tillhör ovan nämnda tillverkningsparti kommer importören att lämna 
tillbaka geväret till tillverkaren och levererar gratis ett nytt gevär till kunden. Ett gevär får under 
inga omständigheter skickas direkt till J.P. till Sauer & Sohn GmbH, eftersom det inte är 
tillåtet enligt vapenlagen. 
 
Redan vid denna tidpunkt har J.P. Sauer & Sohn GmbH bett om ursäkt för alla problem som 
orsakats av detta och tackar för din förståelse. Bytet av vapnet är givetvis gratis för konsumenten. 
J.P. Sauer & Sohn GmbH kommer att ersätta kostnaderna för ett nytt vapentillstånd, eventuell 
ommontering och inriktning av siktet mot lämpliga kvitton. 
 
VIKTIGT: Alla andra gevärskalibrar i SAUER 100 serien, såväl som alla andra SAUER-jaktgevär, 
är helt säkra och påverkas inte av denna frivilliga återkallande. 
 
Du kan hitta mer nyttig information och de vanligaste frågorna på följande ställe: SAUER 
voluntary recall. Där hittar du också stället där du kan ange serienumret på ditt vapen och 
kontrollera om det tillhör produktionspartiet som återkallas eller inte. 
 
Om du har ett gevär i Sauer 100 serien i kaliber 6,5x55 SE, vänligen kontakta importören av 
SAUER produkter, Oy HW-Company Ltd, så snart som möjligt, antingen genom att skicka ett mail 
till info@hw-company.fi eller genom att ringa 020 730 1 730. 


