
 

 

Listamos em seguida alguns dos serviços e reparações executados na Nacional Oficina 

de Armeiro. Em função das necessidades específicas dos nossos Clientes poderão ser 

realizados outros serviços. 

 

 

 Adaptar rosca em arma de 3 tiros  

 Calço borracha Irupe 

 Calço borracha BMR 

 Calço borracha WEGU GFT 

 Calço borracha desacelarador Pachmayr 

 Cano completo em arma cal. 12  

 Cano emalhetado em arma cal. 12  

 Centrar percutor e percutor em arma de 1 cano  

 Centrar percutores e percutores em arma de 2 canos  

 Coronha em arma de 1 cano desde 9mm a cal. 12 

 Coronha em arma de canos laterais, ½ platinas 

 Coronha em arma de canos laterais, platinas inteiras 

 Coronha em arma de canos sobrepostos 

 Coronha em arma de 3 tiros 

 Coronha c/ bandoleira automática ou almofada  

 Coronha nova e polimento do fuste 

 Encasquilhar e extractor em arma de 1 cano (todos os calibres)  

 Encasquilhar e extractores em arma 2 canos (todos os calibres)  

 Extractor em arma 1 cano (todos os calibres) 

 Extractor em arma de 2 canos (todos os calibres) 

 Extractores automáticos em arma de 2 canos  

 Fuste em arma de 1 cano 

 Fuste em arma de canos laterais s/extractor automático  

 Fuste em arma de canos laterais c/extractor automático  

 Fuste em arma de canos sobrepostos s/extractor automático  

 Fuste em arma de canos sobrepostos c/extractor automático  

 Limpeza em arma todos os calibres  

 Molas em armas todos os calibres 

 Modificar fuste em armas de 1 cano 

 Oxidar canos 

 Oxidar e polir madeiras em arma de 1 cano (excepto automáticas)  

 Oxidar e polir madeiras em arma de 2 canos e automáticas  

 Oxidar e polir madeiras em arma tipo Browning  

 Oxidar arma de 2 canos sem polir madeiras 

 Oxidar e polir coronha em pressão de ar  

 Oxidar sem polir coronha em pressão de ar  

 Oxidar pistola ou revólver 

 Percutor em arma todos calibres  

 Polir madeiras e abrir recartilha 

 Reapertar armas 1 cano 

 Reapertar armas de canos laterais 

 Reapertar armas de canos sobrepostos  

 Soldar fitas e oxidar canos em arma de canos laterais 

 Soldar fitas e oxidar canos em arma de canos sobrepostos 

 
www.espingardarianoa.com 

 

Rua José de Matos Gonçalves, Casal de S. José (junto às Trouxas). 2665-209 Malveira, Portugal 

t. +351 219 862 590 | t. +351 219 663 913 | f. +351 219 660 893 | e-mail. espingardarianoa@sapo.pt 


