Ett axplock av GF tillverkade produkter
Författaren får ofta frågor om Gevärsfaktoriet. Huvudsakligen är
frågorna av rent historisk karaktär – stundom specifika tekniska
dito. För någon tid sedan blev jag uppringd av en student (KTH)
vilken önskade veta vad man producerade på 20- 30-talen förutom
den huvudsakliga tillverkningen av gevär och karbiner av Mausers
konstruktion. En dylik redovisning tenderar tyvärr att bli högst
summarisk – en fullständig redogörelse för ett specifikt år tarvar
åtskilliga dagar på KRA – dock ur ff. begränsade dokumentation
kan något utläsas för åren 1924 och 1925:
Diopter för 6,5 mm karbin
Fjäder till klaff till pistongkolv för 7 cm kan m/02
Fjäder till stångbult till 10,5 cm fälthaubits m/10
Fjäder till handspik till 7 cm kanon m/02
Kulspruta m/14
KG m/21
Kanontryckmätare m/10 med kopparklädsel
Kanontryckmätare m/10 utan kopparklädsel
Kompassvinkelmätare mindre m/18
Kvadrant m/86
Korn förhöjda till 8 cm kanon m/81
Kornflyttare för 6,5mm gevär m/96
Kornflyttare till 6,5 mm karbin m/94
Laddningshylsa, yttre till detonator m/17
Mynningspropp till apparat för lösskjutning med ksp m/1900
Riktinstrument för gevärsgranatskjutning typ B

Riktspegel typ A för fredsbruk
Riktspegel typ B för krigsbruk
Sikte till exerciskulspruta m/14
Siktapparat för nattskjutning typ A
Skarvända till 6,5 mm rengöringsläsk för gevär och karbin
Temperingsnyckel m/08
Instrumentlåda för vapenofficer
Instrumentlåda för besiktningsofficer /3 satser/
Detonatorhylsa till detonator fm/20
Detonatorhylsa till nslrör m/12
Diopter till 6,5 mm gevär fm/23 (köpes - justeras)
Granatkastare 8 cm m/Stokes
Granatkastare 8 cm fm/20
Granatkastare 8 cm fm/21
Gevärsgranatsikte
Hylspress 6,5 mm m/95
Hävarm till 15 cm positionshaubits m/06
Handgranat
Hylsmynningsfräs m/95
Hylsfångare till ksp m/14
Innerhylsa till 8 cm vinggranat

Kammarstycke till 6,5 mm
Kammarstycke till hylspress för skarp ammunition
Kompassvinkelmätare m/11 – större
Lösskjutningsanordning för KG m/21
Lavett till kulspruta m/14
Läskstång till tryckmätare m/10
Läskstång till kulspruta m/14
Nummerbricka av aluminium
Pipa till 8 mm kulspruta m/95
Pipa till kulspruta m/1900
Pipa – lösskjutnings – lång till Ksp m/14
Pipa – lösskjutnings – kort till Ksp m/14
Pipa – till flygplanskulspruta m/22
Riktinstrument för gevärsgranatskjutning typ A
Riktkontrollspegel till Kg m/21
Riktkontrollspegel m/95
Riktspegel m/Nauman
Riktspegel m/20
Reparationsväska m/14
Skarvstycke till 7 cm kanon m/02
Schablonögon enligt ritning
Strypögon till laddmaskiner

Smörjkopp – automatisk – 14,88 mm diameter
Spegel för loppet till KG m/21
Sikte till kulspruta m/1900
Tryckmätare, gevärs – m/10
Tändhattsisättare 6,5 mm m/1900
Tändspets för 7 cm kanon m/18
Tryckmätningsgevär 6,5 mm
Tryckmätningskarbin 6,5 mm
Tryckmätningsgevär 12,17 mm
Temperingsnyckel för 7 cm patron
Temperingsnyckel till tungt dubbelrör m/10
Toppmutter till nedslagsrör
Utskjutningsrör för gevärsgranat m/Skoda
Ämne till navskivor för hjul till bergspjäser
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