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Bågar&Pilars Tips & Trix 
För att dela med oss av vår kunskap och att göra det 
lättare för våra kunder att använda sig av våra produkter 
och tjänster så finns nu Bågar&Pilars Tips & Trix. 

 

Nockpassning 
Det finns många sorters pilar och många sorters nockar och detta 
dokument är för att det ska bli lite lättare att veta vad som passar till vad. 
 

Björn-nocken 
Björn-nocken togs fram av Björn Bengtson redan under 1960-talet och det 
är även Björn som har grundat Bågar&Pilar. Detta var världens första 
Snap on-nock och revolutionerande i sin design. Den är gjord för att sitta 
på konade skaft som tex. träskaft eller aluminiumskaft med kona baktill. 
Björn-nocken finns i följande storlekar, 7/32”  1/4”  9/32”  5/16”  11/32”. 

 

Skaft som Björn-nocken passar till är. 

Aluminiumskaft med kona i dimensionerna 
14xx – 7/32” 
15xx – 1/4” (även 7/32” passar men något liten.)  
16xx – 1/4” 
17xx – 9/32” (även 1/4” passar men något liten.) 
18xx – 9/32” 
19xx – 5/16” (även 9/32” passar men något liten.) 
20xx – 5/16” 
21xx – 11/32” (även 5/16” passar men något liten.) 
22xx – 11/32” 
23xx – 11/32” 

Träskaft som är konade med formerare. 
5/16” – 5/16” 
11/32” – 11/32” 
23/64” – 11/32” 
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G-nock 
G-nocken är framtagen av Easton, den finns i två olika storlekar för olika 
tjocklekar på strängen. G-nocken är en insticksnock som inte behöver 
limmas och går därmed att vrida på för önskad vinkel på fjädring 
gentemot strängen. 

Skaft som G-nocken passar till är. 

Easton XX75 Jazz 1214 (endast 1214) 
Easton XX75 Platinum Plus 19xx och mindre 
Easton XX75 Camo Hunter 19xx och mindre 
Easton X7 Eclipse 19xx och mindre 
Easton ACC 
Easton ACG  
Easton Carbon One 
Easton ACE (utan pinne) 
Easton A/C Navigator 
Easton Redline 
Easton Lightspeed 
Easton Lightspeed 3D  

 

 

Super- och 3D-nock 
Super- och 3D-nocken är framtagen för de lite grövre skaften på 
marknaden och skillnaden på Super- och 3D-nocken är att Supernocken 
är något mindre i strängpassningen än 3D-nocken samt ett litet annat 
utseende. Så har du tunnare sträng välj då Supernocken och 3D-nocken 
ifall du har något tjockare sträng. 

Skaft som Super- och 3D-nocken passar till är. 

Easton Fatboy 
Easton XX75 Platinum Plus 20xx och större 
Easton XX75 Camo 20xx och större 
Easton XX75 Gamegetter 
Easton X7 Eclipse 20xx och större 
Easton X7 Cobalt  
Easton XX78 SuperSlam 

 
Easton Supernock 

 
 

 
Easton 3D-nock 
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Pin- och G-Pin-nock 
Pin-nockarna är framtagna för de tunnare tavelskaften och kombineras 
med en liten pinne gjord i aluminium som passar i de olika skaften. Pin-
nocken finns i storlekarna ”Small” och ”Large” medans G-Pin-nocken bara 
finns i storleken ”Large” 

Easton Carbon One 
Easton A/C Navigator 
Easton ACG 
Easton ACE 
Easton X10 
Easton X10 Protour 
 
 

 
Easton G-Pin-nock 

 

 
Easton Pin-nock 

 
 

 
Easton aluminium-pinne 

 
 

 

 


