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Handige
Mamba-produkte

In die kol

C
assie Nienaber, een 
van ons gereelde me- 
dewerkers, het geen 
bekendstelling no-
dig nie. Sy artikels 

oor herlaai en ander aspekte 
van hoe om gewere akkuraat te 
maak, is teen hierdie tyd wel-
bekend aan ons lesers. 

Behalwe dat hy gereeld arti-
kels skryf, vervaardig en bemark 
Cassie ook ’n hele reeks hulp-
middels of bybehore wat die 
lewe vir skuts makliker kan 
maak. Ons kyk hier na twee van 
sy produkte wat ook onder die 
Mamba-naam verkoop. 

Die eerste is ’n DVD wat oor 
ladingontwikkeling handel. 
Skietpiete is gedurig maar op 
soek na die akkuraatste en die 
ideale lading vir jag en skyfskiet. 
Cassie se DVD is ’n volledige 
stap-vir-stap verduideliking wat 
ondersteun word met hoëkwa-
liteit-videogrepe. Die DVD het 
altesaam 19 hoofstukke en dek 

’n wye verskeidenheid aspekte 
– alles te doen met die akkurati-
sering van jou geweer en lading-
ontwikkeling. 

QuickLOAD, ’n sagteware-
program wat herlaaiers kan 
help om met veel minder gesuk-
kel akkurate ladings te ontwik-
kel, is deesdae gewild onder 
skietentoesiaste. Dié program is 
egter nie so maklik om baas te 
raak as jy ’n leek is nie. In hier-
die DVD bespreek Cassie 
QuickLOAD volledig en gee hy 
stap vir stap wenke oor hoe om 
QuickLOAD te gebruik. Nadat 
’n leek ten opsigte van Quick-
LOAD hierdie DVD bestudeer 
het, behoort hy of sy dié pro-
gram met vertroue te kan ge-
bruik. Dis ’n moet vir elkeen 
wat QuickLOAD wil begin 
gebruik.

Hierdie bygewerkte weerga-
we van die oorspronklike DVD 
verkoop teen R290. Diegene 
wat in die verlede die eerste 

Ladingontwikkeling-DVD  
van Cassie gekoop het, kan by 
HuntEx 2017 die ou DVD kom 
omruil vir die nuwe een teen 
slegs R200.

Die volgende produk is ’n 
vlamgat-ontbramer. Herlaaiers 
sal dalk beter verstaan as die 
Engelse naam genoem word – 
flash hole deburrer. Die vlamgat 
(flash hole) in die slagdophuls 
(primer pocket) word deur die 
meeste dopvervaardigers met ’n 
pons ingeslaan. Dit veroorsaak 
dat daar aan die binnekant van 
sommige doppe brame of burrs 
ontstaan wat verwyder moet 
word. Indien so ’n braam ’n 
obstruksie vorm of die vlam van 
die slagdoppie na een kant toe 
deflekteer, kan dit die ontbran-
ding van die kruit affekteer. 
Daarom verkies puntenerige 
herlaaiers om hul doppe goed 
voor te berei, wat dan insluit dat 
die vlamgat aan die binnekant 
van die dop mooi skoon gesny 
moet word. 

Cassie se ontwerp bestaan uit 

’n lang staalpen met ’n snyer 
vooraan. ’n Staalhuls met ’n 
keëlvormige onderkant pas om 
die pen. Die huls het ook ’n 
stelskroef wat kan vasdraai. Dié 
kombinasie werk dus vir doppe 
van alle lengtes. Nadat die dop-
pe tot ’n uniforme lengte gesny 
is, word die staalpen met sy sny-
punt van die dop se bekkant af 
in die dop gedruk sodat dit deur 
die vlamgat pas. Dan word die 
stelskroef bloot gebruik om die 
huls só te verstel dat die keël 
daarvan teen die dop se bek vas-
druk. Nou kan jy voortgaan en al 
die doppe van ’n betrokke kali-
ber se vlamgate ontbraam.

Die vlamgat-ontbramer ver-
koop teen R390.

Bogenoemde twee produkte 
sal enige herlaaier van ammuni-
sie baie handig te pas kom en 
SA JAGTER/HUNTER beveel 
dit met vrymoedigheid aan. 
• Vir meer inligting kontak Cas-
sie Nienaber by 082-412-5344 
of besoek gerus sy webblad by 
www.mamba-reloading.co.za 
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