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Máquinas de Recarga Dillon Precision®

RL1100

Lançamento
Em caso de dúvidas, fale com um
dos nossos vendedores:

A Dillon RL1100 é a mais nova máquina de recarga
da linha. Ele acomoda cartuchos comuns de 32 ACP a
308 Winchester, com comprimento total de até 2,75".
A RL1100 possui um case feeder com velocidade
variável (incluído) que permite regular inﬁnitamente a velocidade
de 0 a 8 RPM. O motor possui uma fonte de alimentação universal
para tensões domésticas e externas - 110 ou 220 volts, 60 ou
50 hz; basta trocar o plugue para o estilo apropriado à sua região.
O bojo possui um janela ajustável cuﬀ e um deﬂetor de estojos, para
uma maior variedade de capacidade de cartucho.

ENTRE EM CONTATO

COMPRAR

Calibres: 35 diferentes de riﬂe e pistola

XL750

Destaque

A Dillon XL750 é uma máquina de recarga progressiva
de alta velocidade projetada para carregar cartuchos
comuns de espingarda e pistola.
Esta máquina é capaz de carregar mais de 115 calibres
diferentes em até 800 voltas por hora. O sucessor
do XL650, o XL750 é uma revolução de recarga que
aperfeiçoamos nos últimos 26 anos.

Em caso de dúvidas, fale com um
de nossos vendedores:

ENTRE EM CONTATO

COMPRAR

Calibres: 17 Hornet até os cartuchos comuns de Magnum em
espingarda e de 32 ACP a 500 S&W em pistola..
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Máquinas de Recarga Dillon Precision®

SQUARE DEAL B
A Square Deal B é a máquina de recarga mais compacta,
possui uma placa de proteção indexada automática e
destina-se a produzir quantidades moderadas de munição
com qualidade para que o usuário não tenha necessidade de
carregar cartuchos com gargalo. Os moldes são incluídos e
são ajustados de fábrica para reduzir o tempo de conﬁguração.
É capaz de recarregar 300 a 500 estojos por hora.

Em caso de dúvidas, fale com um
dos nossos vendedores:

ENTRE EM CONTATO

COMPRAR

Calibres: Carrega cartuchos comuns de pistola e carabina de
parede reta desde 32 S&W Long até 45 Colt.

RL550C
A Dillon RL550C é a máquina de recarga mais versátil da linha.
A designação "C" indica uma revisão signiﬁcativa do design
original. Possui uma placa de concha indexada manualmente,
facilitando o domínio das várias etapas do recarregamento.
A indexação manual também oferece ao operador maior
controle sobre cada etapa individual do processo de carregamento.
As trocas de calibre são simples e exigem menos peças do que outras
máquinas, o que torna mais barato a conversão para outro cartucho.
É capaz de recarregar 800 a 1000 estojos por hora.

Em caso de dúvidas, fale com um
de nossos vendedores:

ENTRE EM CONTATO

COMPRAR

Calibres: Ele acomodará a mais ampla variedade de cartuchos,
de 32 ACP a 338 Lapua, 416 Rigby e 460 Weatherby.
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SL900

Em caso de dúvidas, fale com um
dos nossos vendedores:

O SL 900 possui indexação automática e é capaz de produzir
centenas de rodadas por hora ou mais se você estiver usando
o alimentador de estojos da linha de produtos Dillon Precision.
Este modelo possui um alarme que avisa tanto sonoramente
como visivelmente quando o nível ﬁca baixo para recarga.
SL900 possui o sistema fácil de mudança de um calibre para
outro, porque apresenta na torre de recarga o design Dillon
Intercambiável e já vem ajustada de fábrica.

ENTRE EM CONTATO

COMPRAR

Calibres: 12 / 20 / 28

SUPER 1050

Destaque

A Super 1050 é a máquina de recarga mais avançada da
linha Dillon Precision Products. Este modelo possui um
shellplate automaticamente indexado, e recursos mecânicos
ajustáveis ao primer. O alimentador de estojos elétrico é
equipamento padrão da Super 1050. Prensa de uso comercial,
é capaz de recarregar 1.000 a 1.200 estojos por hora.

Em caso de dúvidas, fale com um
dos nossos vendedores:

ENTRE EM CONTATO

COMPRAR

Calibres: Do 32 ACP até 30-06
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