
R står for repeter, X for 10 (2010) og Helix for 
spiral. Her har sluttstykket en utveksling 
som gjør at du bare trekker boltarmen halve 
lengden av det sluttstykket trekkes tilbake. 

Altså dobbelt så raskt. Nå har Merkel lansert en ny 
RX Helix-modell kalt Speedster. Her har stokken har 
et spesielt tommelhull med åpning i toppen (Omega 
Grip), slik at man slipper å tre tommelen ut og inn av 
hullet. Man kan løfte den rett opp og senke den ned 
etter repetering. Jeg er litt usikker på hvor mye raskere 
det går, men det går i hvert fall ikke tregere. Åpningen i 
toppen kunne med fordel vært litt større, i hvert fall for 
min tommel som kanskje ikke er blant de minste. 

Ellers har den grønne syntetsokken gode grep med 
svarte, gummierte felt på pistolskjefte, forskjefte og kinn-
støtte. Jeg liker godt den lange og fyldige framstokken og 
det bratte pistolskjeftet som gir naturlige og gode grep. 

Fleksibel kolbe
Testriflas kolbelengde på 37 cm passer meg perfekt. Kolbe- 
kappa kan raskt tas av for tilpassing av kolbelengde. 
Utskiftbare kapper finnes i tre tykkelser på 18 mm, 
24 mm (standardkappe) og 30 mm, en enkel og fleksibel 
løsning. Prisen er kr. 899,- pr kappe.  

Ved å trykke inn en knapp rett bak kinnstøtten, 
kan høyden reguleres. God kinnkontakt og sikteøyet 
i riktig høyde er viktig ved raske skudd. Kinnstøtten 
har minnefunksjon inne i kolben når kappa er tatt av, 
slik at du automatisk får kinnstøtten i samme høyde 
hver gang.  

Jeg liker at fremre rembøylefeste sitter i enden av 
forskjeftet og ikke er i veien for venstrehanda. Begge 
rembøylene kan raskt tas av ved å trykke inn en knapp. 

Allsidig utskiftbar
Merkel RX Helix har meget raskt og enkelt løpsbytte. Du 
trykker bare inn en knapp på undersiden av forskjeftet 
og trekker dette ut, før du drar ned en hendel og trekker 
ut løpet uten verktøy. Knappen kan låses ved hjelp av en 
mynt eller lignende. 

Er sluttstykkehodet låst i løpet, følger det med når 
du trekker det ut. Du kan da ta ut sluttstykkehodet og 
bytte til annet kaliber eller gjøre det umulig for uved-
kommende å bruke rifla. 

{MERKEL RX HELIX SPEEDSTER GREEN}

GJENNOMTENKT:  
Merkel RX Helix Speed-
ster byr på mange gjen-

nomtenkte løsninger 
som gjør det til ei trygg 

og rask rifle. 

Ei kjapp 
grisebørse

Drivjakt på villsvin er ei jakt hvor viltet 
kommer i høy fart på korte hold, av 

og til i store flokker. Da er det viktig at 
omlading går raskt! Tyske Merkel har 

dedikert rettrekkeren RX Helix til dette.
T E K S T  O G  F O T O :  A B R A H A M  N .  G R I M S T V E D T

RASK 
GRISEDÖDARE: 
Det åpne 
tommelhullet skal 
gjøre det raskere 
å løfte hånda for 
å repetere.

R I F L E T E S T
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1. GOD KOMBO:  
Kombinasjonen 
åpent tommelhull og 
rettrekker med halv 
repeteringslengde 
skal gi et raskt våpen. 

2. SVINAKTIG 
RASK: Merkel Helix 
(her i standardut-
gave) har tidligere 
vist at den er god til 
å hamle opp når vills-
vina kommer.

3. HEMMELIG 
ROM: Kolbelengde 
endres raskt med å 
bytte kolbekappe, 
der du for øvrig også 
legger pussesnora.

4. TRYKKNAPP:  
Ved å trykke her, 
frigjøres kolbekappen 
for å få tilgang til den 
hule kolben.

5. OMEGA GRIP:  
Det åpne tommel-
hullet på Speedster 
gjør det raskere å 
repetere, samtidig 
som pistolskjeftet gir 
godt grep.
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Jeg liker meget godt stokken, med gode 
grep og stillbar kinnstøtt som gjør den god 

å skyte med. Det går raskt å repetere, og 
man er kjapt på plass for nytt skudd.

Sluttstykket har seks låsklakker og fås som mini (.222 og 
.223 Rem), standard (.243 Win til 9,3x62) eller magnum. 
Pris for ekstra sluttstykkehode er kr. 2590,-. 

Ekstra standard 56 cm løp gjenget for demper koster 
kr. 9990,-. Løp fås i munningsdiameter 17 mm eller 19 
mm og lengdene 47 cm, 51 cm eller 56 cm. Standard 
løpslengde for magnumkaliber er 61 cm. I tillegg kan 
de fleste løpene leveres med fluting, så her er kombina-
sjonsmulighetene mange.

Trygg oppspenner
En meget positiv detalj på rifla er oppspenneren. At du 
trygt kan gå med patron i kammeret nedspent, er en stor 
fordel: Du er raskt klar for action uten ekstra plunder 
når viltet brått dukker opp. Oppspenneren er passe 
trang å spenne opp, og spennes ned igjen ved å trykke 
inn en knapp på oppspenneren. Dessverre kan den ikke 
spennes opp helt lydløst. 

Helix har et fantastisk avtrekk, noe som er viktig for 
gode treff. Avtrekket er stillbart (900-1900 g), men kan 
også fås med TAR-GT avtrekk (500-1500 g). 

Et problem som jeg imidlertid har opplevd med 
Helix, er at du har mindre kraft til å trekke den ut 
dersom ei hylse skulle sitte fast. Dette skjedde for meg 

en gang under en testjakt. Da måtte løpet tas ut for å få 
løs hylsa. Kanskje det var et hendelig uhell.

Ingen tur uten puss 
Kula på boltarmen står passe langt ut fra stokken 
og er lett å få godt tak i. Videre er det enkeltrad 
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boksmagasin med plass til 3 patroner (5-skudds magasin 
tilgjengelig) som utløses ved å trykke inn en knapp på 
hver side. Begge knappene må trykkes inn samtidig, 
og dermed minker sjansen for at du mister magasinet 
ved et uhell.

En annen smart detalj er at du kan oppbevare en 
pussesor i pistolskjeftet. Dermed er pussesnoren alltid 
med, enten du er langt til fjells eller i utlandet og vil dra 
med deg minst mulig. Da har du iallfall ingen unnskyld-
ning for å gi blaffen i løpspuss!

Helix har integrerte baser med picatinny-profil. 
Testrifla har en Zeiss V4 Conquest 3-12 x 56 i Rusan-
ringer, et godt sikte til en lav pris, men til jakt på 
villsvin ville jeg gått ned på forstørrelsen: Med 1-4/ 
1-8x eller 2-12x har du et større synsfelt når grisen blir 
nærgående.

Rettrekker vs. boltrifle
Er Merkel RX Helix Speedster raskere å skyte med 
enn en vanlig RX Helix, andre rettrekkere eller vanlig 
boltrifle? Tja, vi snakker i tilfelle om bittesmå tidsfor-
skjeller, og det avgjørende handler nok mest om trening 
og vane: Omladningen går raskt med rettrekkere, men 
med litt trening lader noen bortimot like raskt med ei 
boltrifle. Tid til å sikte og gjenfinne målet etter rekylen 
er uansett med på å begrense skuddtakten. 

Men det hjelper at du kan repetere raskt i en travel 
jaktsituasjon: At du kan løfte handa rett opp og fram i 
stedet for å trekke tommelen ut av hullet, går nok litt 
raskere enn med standard tommelhullstokk. Likevel vil 
jeg påpeke at Blaser R8 Success har så stort tommelhull 
at du med øvelse kan repetere uten å ta ut tommelen. 

 RX HELIX 
SPEEDSTER

KALIBER:  
.308 Win

LEVERT MED: 
Zeiss Conquest V4 

3-12x56 og 
Hausken JD184 

Mk2 demper
VEKT RIFLE:  

3,2 kg
VEKT HELE 

PAKKA: 4,3 kg
LØPSLENGDE: 

56 cm
RIFLELENGDE 

TESTRIFLE: 
108,5 cm 

STOKK/ KOLBE-
LENGDE 

TESTRIFLE: 
Syntetstokk, 37 cm
MAGASIN: Løst 
med plass til tre 

patroner. Kan fås 
som 5-skudds.

AVTREKK: Still-
bart direkteav-

trekk, 900-1900 g
VEIL. PRIS:  

kr 39.995,- (rifle i 
std kaliber)

PAKKEPRIS:  
kr. 52.490,-

 
 

Rask rettrekker
God stokk

Oppspenner
God presisjon og 

avtrekk
 

 
Mindre kraft ved 

kiling
Litt trang åpning 

over tommel

 

Skyting på heia
Speedster ble tatt med på heia for skyting, både raske 
skudd stående og presisjon i benken. Jeg liker meget 
godt stokken, med gode grep og stillbar kinnstøtt som 
gjør den god å skyte med. I tillegg er gummierte flater 
mindre kalde når gradestokken bikker under null.

Det går raskt å repetere, og man er kjapt på plass for 
nytt skudd. Det gode avtrekket er også et pluss. 

Jeg skjøt noen serier på 3x3 skudd i benken på 100 m, 
og slik var presisjonen:

Norma 180 Oryx 25 mm
Norma 150 Jaktmatch 26 mm
Federal 180 Trophy Bonded Tip 21 mm
RWS 168 Target Elite  10 mm
Sellier & Bellot 180 FMJ  28 mm

Det er med andre ord ingenting å si på presisjonen: 
Er du ihuga grisejeger og synes ladingen går for tregt 
med boltrifla, er det verdt å ta en titt på Merkel RX Helix 
Speedster.

1. OPPSPENNER: En viktig sikkerhetsdetalj, både som 
hundefører og på drivjakt.

2. LØPSBYTTE: Det krever ikke mange grep for å skifte løp 
på en Merkel Helix.

3. NEDSPENNING: Knappen på toppen løser ut og 
avspenner oppspenneren.

4. JUST PRECIST: Best presisjon ga RWS Target Elite, som 
fikk 10 mm samling.
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