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KIIREELLINEN, TÄRKEÄ 
 
J.P. Sauer & Sohn GmbH:n SAUER 100 sarjan kiväärien 
kaliiperissa 6,5x55 SE takaisinkutsu  
 
Asiakkaiden ja siten tuotteiden turvallisuus on korkeasta laadustaan tunnetulle asevalmistajalle 
J.P. Sauer & Sohn GmbH tärkein tekijä. Siksi se ei tee kompromisseja pienimmässäkään 
epäilemässään tuotevirheessä. 
 
Tästä johtuen J.P. Sauer & Sohn GmbH on tänään ilmoittanut, että yhtiö vetää vapaaehtoisesti 
takaisin kaikki tietyn tuotantoerän SAUER 100 sarjan kiväärit kaliiperissa 6,5x55 SE.  
 
Syy: 
Laaduntarkastukset ovat paljastaneet, että aseen piipussa käytetyn teräksen 
materiaaliominaisuudet tietyssä tuotantoerässä eivät täytä J.P. Sauer & Sohn GmbH:n korkeita 
laatuvaatimuksia. Tämän tuotantoerän piipuilla tehdyt testit ovat osoittaneet, että kaliiperissa 
6,5x55 SE voi tapahtua piipun materiaalin progressiivista ennenaikaista heikkenemistä/väsymistä 
suurien laukausmäärien jälkeen. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa kiväärin vakavaan 
vaurioitumiseen. Myöskään ampujan loukkaantumista ei voida poissulkea. 
 
Siksi J.P. Sauer & Sohn GmbH pyytää lopettamaan välittömästi SAUER 100 sarjan kaliiperin 
6,5x55 SE kiväärin käytön ja ottamaan SAUER aseiden maahantuojaan Oy HW-Company 
Ltd:n yhteyttä. Jos kivääri kuuluu edellä mainittuun tuotantoerään, niin maahantuoja palauttaa 
kiväärin tehtaalle ja toimittaa uuden kiväärin veloituksetta. Missään tapauksessa kivääriä ei tule 
lähettää suoraan J.P. Sauer & Sohn GmbH:lle, koska se ei ole ampuma-aselain mukaan 
sallittua. 
 
Jo tässä vaiheessa J.P. Sauer & Sohn GmbH pahoittelee kaikkea tästä aiheutunutta vaivaa ja 
kiittää ymmärryksestä. Aseen vaihto uuteen on tietysti kuluttajalle ilmainen.  
J.P. Sauer & Sohn GmbH korvaa uuden aseluvan, mahdollisen kiikaritähtäimen 
uudelleenasentamisen ja kohdistamisen aiheuttamat kustannukset asianmukaisia kuitteja vastaan.  
 
TÄRKEÄÄ: Kaikki muut SAUER 100 sarjan kiväärien kaliiperit sekä kaikki muut SAUER-
metsästyskiväärit ovat täysin turvallisia, eikä tämä vapaaehtoinen takaisinveto koske niitä 
mitenkään. 
 
Lisää hyödyllistä tietoa ja usein esitettyjä kysymyksiä löydät täältä: SAUER voluntary recall 
Sieltä löydät myös kohdan, johon voit syöttää aseesi sarjanumeron ja tarkistaa kuuluuko se 
takaisin kutsuttavaan tuotantoerään.  
 
Jos sinulla on hallussa Sauer 100 sarjan kivääri kaliiperissa 6,5x55 SE kaliiperissa, ota 
mahdollisimman pian yhteyttä SAUER tuotteiden maahantuojaan Oy HW-Company Ltd:n, joko 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hw-company.fi tai soittamalla numeroon 020 730 
1 730.  
 
 


