
Den ser ut som en salongrifle med veldig 
tykk og tung pipe. Men salongrifla er 

meget lett da det rett og slett er et rør som er 
tredd utenpå både demperinnmaten og løpet. 
Du kan velge mellom flere salongriflemodeller 
med Quiet demping eller du kan få kjøpt mon-
teringsett og sette på din egen salongrifle. 
Monteringsettet koster kr 2490 og de tar 
kr.1200 for monteringen. 

Da har du en bortimot lydløs salongrifle som 
gjør til at du bevarer hørselen og i tillegg slipper 
du å irritere naboen. Jeg fikk låne en Marlin 
XT Quiet og en del salongpatroner for test. 
Marlin XT er en salongrifle som nå importeres 
av Jakt& Friluft as og er en bra rifle med lett 
syntetstokk. Litt ”billig” etter min smak men…. 

Den har et godt justerbart ”Pro Fire”- 
avtrekk, og rifler jeg tidligere har testet av 
denne modellen har hatt rimelig god presisjon. 
Vekt på en Marlin XT uten Quiet er 2,7 kg 
uten kikkertsikte. Marlin XT Quiet påmontert 
en Leupold VX-2 3-9x33 Rimfire veide så lite 
som 2,2kg og passer dermed for både 
store og små.

Jeg var nysgjerrig på hvordan den så ut inn-
vendig så jeg skrudde ut endemutteren og dro 
ut det 25mm tykke og 400mm lange røret. Her 
var pipa kortet ned til ca 29cm med dempe-
rinnmaten i enden som forlenget pipa med 
17cm. Et lite stykke foran kammeret satt det en 

hylse utenpå løpet hvor det er hull under for å 
gi enda bedre demping sammen med den ytter-
ste demperen. 

Det var bare å tre på røret, skru fast ende-
mutteren og rifla var klar til bruk. Jeg må si jeg 
ble overrasket da jeg skjøt første skudd med 
Quiet’en, for den smalt nærmest ingenting. 
Den smalt like lite med patron som ved et 
klikk. Helt utrolig! 

Jeg skjøt tre 5-skuddsserier med patroner fra 
ulike produsenter. Marlin XT Quiet ga god 
presisjon når den fikk patroner den likte. Den 
ble skikkelig kompis med RWS Special Match 
og CCI Standard som ga de beste resultatene, 
men RWS Club og Remington Target lå hakk i 
hæl og ble også godt likt. Jeg sammenlignet 
hastighetene med dem jeg fikk i min Reming-
ton 504 og Marlin XT Quiet ga ca 20-30m/s 
mindre hastighet enn den.

Salongrifletrening er noe av den beste skyte-
treningen du kan få. Med en Quiet kan du 
trene billig og skyte uten hørselvern så mye du 
vil uten at det går ut over hørselen. Det fine er 
at du kan få Quiet på flere forskjellige rifler hos 
Jakt & Friluft. Jeg kan nevne Remington 597 
CZ med forskjellige stokker, Sako Quad med 
vanlig stokk eller KKC stokk og Ruger 10/22 
med vanlig eller KKC stokk. I tillegg kan du 
som nevnt også få den montert på din egen 
salongrifle. 

FULLDEMPET
Salongrifla Quiet 22 har en demper som er innebygget sammen 
med løpet. Rifla er et samarbeidsprosjekt mellom Jakt og Friluft 
og A-Tec.
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Marlin XT Quiet 
kal .22 med 
Leupold VX-2 
3-9x33 Rimfire

Forhandler: Jakt & Friluft 

as(www.Jaktogfriluft.no)

Pris:Kr. 5999,-

+
Nesten lydløs. 

Lett og god å skyte med. 

Bra presisjon med patro-

ner den likte.

Slipper en klumpete lyd-

demper skrudd på pipa. 

 

-
Småpirk.

FULLDEMPET: Salongrifle 

med demper innebygget 

sammen med løpet.

INNMATEN: Lyddemperinnmaten skrudd på løpet.

MAGASINKAPASITET: 7 patroner

TREFFSIKKER: Gikk godt med riktig kost.
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