
6mm Remington  Andrè van der Merwe 

 

Geskiedenis 
 
Gedurende 1955, gelyktydig met die .243 Winchester, het Remington die .244 Remington 
bekendgestel. Winchester het die .243 Win. van die staanspoor af beplan as primêr bedoel vir die 
skiet van die kleiner boksoorte ( ekwivalent aan bv. ons Springbokke, Ribbokke, Blesbokke ens. 
) en aanvullend vir gebruik op ongediertes ( ekwivalent aan bv. ons Jakkalse, Dassies ens.) en 
daarom is die kaliber met n 1 in 10 duim groefdraai In Winchester se Model 70 geloods. Dit het 
tot gevolg gehad dat die .243 Win. die 100 en 105 grein lang spitser koeëls gestabiliseer het en 
ook met sukses gebruik is met ligter koeëls vir ongediertes. 
Remington het die omgekeerde benadering gevolg en het die .244 Rem beplan in die eerste plek 
vir die skiet van ongediertes en aanvullend vir die skiet van kleiner boksoorte. Remington het vir 
dié rede die kaliber met n  
1 in12 duim groefdraai toegerus vir die ligter koeëls, wat tot gevolg gehad het dat die lang 100 
en 105 grein spitser koeëls nie gestabiliseer het en ook nie die .243 Win kon ewenaar met 
akkuraatheid vir dié koeëls nie. Winchester se benadering was in die kol en het byval gevind by 
die deursneë skut. In die VSA-mark het die verskil verseker dat die .243 Win van die begin af 
dadelik uitstekend verkoop het en die .244 Rem. was nie kompetisie vir die .243 Win nie. Die 
.243 Win is gevestig as diè 6mm kaliber in terme van gewildheid en tot vandag bly dit ook in 
Suid Afrika die kaliber, wanneer oor die 6 mm klas van kalibers n keuse gemaak word. 
As gevolg van die gebrek aan gewildheid, is daar behalwe Remington, net Dakota, Harris 
Gunworks, Ruger, Ultra Light Arms en Wichita wat die .244 Rem. van tyd tot tyd in 
fabrieksvervaardigde gewere bemark het. Let op die afwesigheid van Browning, Winchester en 
Savage, plus die groot Europese vevaardigers soos Sako, Mauser en Steyr. Dit is waarskynlik die 
grootste bydraende faktor wat verseker het dat die .244 Rem nooit baie populêr geraak het nie. 
Vir die entoesiaste was dit nie n probleem nie - Die .244 Rem pas net soos die .243 Win, in kort 
aksies en in die VSA is die bou van n geweer volgens jou spesifikasies al vir dekades n maklik 
en relatief goedkoop opsie.  
Die ondersteuners van die .244 Rem. het egter gou agtergekom dat bv. die 105 grein rondeneus 
sagtepunt Speer koeël korter is as enige van die 100 grein spitsers, sonder n probleem stabiliseer 
en baie akkuraat is in die .244 Rem met n 1in 12 duim groefdraai. Die ontwikkeling van nuwe en 
beter gehalte koeëlpunte i.t.v konstruksie, uitsetting en behoud van gewig het ook veroorsaak dat 
daar met nuwe oë na koeëlpunte van 90 grein en ligter gekyk is vir die skiet van die kleiner 
boksoorte. 
In 1963 stel Remington die "nuwe" 6 mm Remington bekend - dit was niks anders as die .244 
Rem met n 1 in 9 duim groefdraai nie, die naam op die doppe is verander en Remington het die 
100 grein Core-Lokt koeëls ontwikkel. Remington het egter vir nog 10 jaar voortgegaan om 
.244 Rem ammunisie te bemark. Die grootste deel van sy potensiële mark was nie op hoogte 
genoeg om te weet dat dat die .244 Rem se sogenaamde probleme reggestel is in die 6 mm Rem 
nie. Nog erger, hulle het nie geweet wat die verskil tussen die twee kalibers is nie. Dit het 
verseker dat die 6 mm Rem tot vandag n buiteperd bly in die VSA-mark.  



Bogenoemde is die rede waarom die 6 mm Rem waarskynlik so onbekend in Suid Afrika is. 
Genoeg van geskiedenis - kom ons kyk wat die plek van die kaliber tans in die 6 mm ( .243 ) 
reeks van kalibers is. 
 
6 mm Reeks van kalibers. 
 
Die 6 mm reeks van kalibers bestaan uit die 6 mm PPC ( Pindell-Palmisano Cartridge), die 6mm 
BR ( Benchrest ), die 6 x 45 mm ( 6mm - 223 Rem. ) die .243 Winchester, die 6 mm Remington 
en die 240 Weatherby Magnum.  
Die 6 mm PPC en die 6 mm BR is ontwikkel as "Benchrest" kalibers in die VSA en word dan 
ook feitlik uitsluitlik vir die doel gebruik. Die 240 Weatherby Magnum is in 1968 bekendgestel 
en is die enigste moderne 6 mm dop met n "belt" en boonop n totaal nuwe dop ontwerp. Selfs in 
die VSA het die 240 Weatherby Magnum n klein mark - een van die redes is juis die unieke dop 
- doppe is skaars en duur en kan nie gevorm word van enige bestaande ontwerp nie. 
v. l. na r.  
6 x45mm ( 6 mm - .223 Rem, 
.243 Win en 6 mm Rem met 
6mm Hornady Vmax koeëlpunte 
Die .243 Winchester en die 6 mm Remington - wat is die verskil regtig ? 
Die .243 Win is gebaseer op die .308 Winchester dop en die 6 mm Rem is gebaseer op die 7 X 
57 mm Mauser. Die .243 Win dop het n 20 grade skouer 
en n nek ongeveer 6 mm lank met n totale lengte van 51,94 mm. Die 6 mm Rem dop het n 26 
grade skouer, n nek ongeveer 9 mm lank met n totale lengte van 56,72 mm en die dopkapasiteit 
is ongeveer 4% groter as die .243 Win. 
In vergelykbare gewere ( dieselfde looplengte, groefdraai ens.) met koeëls in dieselfde gewigklas 
en tipe is die 6 mm Rem van 50 tot 100 voet per sekonde vinniger as die .243 Win. Vir alle 
praktiese doeleindes nie n noemenswaardige verskil nie, veral wanneer herlaaide ammunisie 
vergelyk word. Hoekom dan enigsins die 6 mm Rem oorweeg bo die .243 Win as daar soveel 
logistiese probleme bestaan met eersgenoemde en laasgenoemde so gevestig en algemeen 
beskikbaar is i.t.v. verskeidenheid van vervaardigers van gewere en doppe. 
Uit n herlaaier se oogpunt is een van die 6 mm Rem se voordele die langer nek en korter skouer 
teen n skerper hoek. Die 6 mm Rem se dop is minder geneig om veral by hoë ladings van die 
skouer na die nek te vloei en n ring aan die binnekant te vorm. Dit gebeur veral wanneer sagte 
doppe met n dik wand meer as 2 tot 3 keer herlaai word. Die ring knyp dan die koeël vas 
wanneer dit in die geweer se kamer gelaai word en dit gee aanleiding tot gevaarlike hoë druk. Dit 
gebeur veral met lang platbasis koeëls van 85 grein en swaarder. Herlaaiers verkies ook die 
langer nek van die 6 mm Rem met die swaarder en langer koeëls waarvan die basisse nie so ver 
in die dop insteek en die kruitvolume beperk nie.  
Die 6 mm Rem se langer en slanker dop is n goeie keuse vir die RSA-enkelskoot aksies waarin 
dit glad en probleemvry voer. Soos vroeër genoem is die verskeidenheid van 
fabrieksvervaardigde gewere in 6 mm Rem in die VSA baie beperk. In Suid Afrika is dit n 
aantreklike opsie om n geweer volgens jou spesifikasies op RSA-aksie te laat bou met bv. n loop 
van Truvello of Vektor. Veral met Rand/Dollar wisselkoers wat ons toenemend verplig om met 
ander oë na plaaslike, goedkoper alternatiewe te kyk. 
 
 



Herlaaikomponente 

Doppe vir die 6 mm Rem is skaars en tot nou feitlik net op bestelling vanuit die VSA beskikbaar, 
met Winchester en Remington die twee hoofverskaffers. In n noodgeval is die vorming van 6 
mm Rem. doppe van 7 x 57 mm Mauser doppe nog n moontlikheid. Wees net bedag op die dikte 
van die nek sodat dit nie die koeëlpunt in die kamer vasknyp nie. Dit mag nodig wees om die 
buitedeursnee van die nek af te draai na die korrekte afmeting.  
Wat die koeëlpunte betref verwys ek na die artikel oor die .243 Win in die Februarie 2002 
uitgawe van die S A Jagter. 6 mm Koeëls ( .243 kaliber ) word in n verskeidenheid van 55 grein 
tot 107 grein vervaardig deur Barnes, Berger, G S Custom, Hornady, Nosler, PMP, Rhino, Sierra 
en Speer om slegs voorbeelde te noem.  
Ons Somchem dryfmiddels vergelyk baie goed met dit wat in die Amerikaanse herlaaiboeke met 
hulle dryfmiddels aangetoon word en uitstekende resultate word behaal in terme van 
akkuraatheid en spoed. 
 
Gewere gebruik vir onderstaande laaidata 

Die volgende gewere is gebruik vir die ontwikkeling van onderstaande data en my dank aan 
Kassie Kasselman, Nick Greyling en J T Prinsloo vir die gebruik van hul data. Ek vertrou dat my 
drie vriende my sal vergewe as ek vir die res van die artikel na hul gewere by die nommer sal 
verwys. Ek weet dat veral Nick en J T baie persoonlike verhoudings met hul gewere het en 
waarskynlik op n ander manier na hul verwys - ek weet dat my 6 MILLIMETER REM. een van 
my gunstelinge is !!  
Geweer no. 1: RSA-aksie, 26 duim Truvello loop met n buitedeursnee by die tromp van 16,5 
mm en n 1 in 12 duim groefdraai  
Kassie Kasselman 
Geweer no. 2: soos geweer no. 1, maar n buitedeursnee by die tromp van 19 mm 
Nick Greyling 
Geweer no. 3: RSA-aksie, 26 duim Vektor loop met n buitedeursnee by die tromp van 17 mm en 
n 1 in 10 duim groefdraai 
Andrè van der Merwe 
Geweer no. 4: soos geweer no. 3, maar n buitedeursnee by die tromp van 19.3mm  
J T Prinsloo 
 
Laaidata 

Die 6 mm Rem is n akkurate kaliber wat goeie resultate lewer met Somchem se dryfmiddels. Uit 
aangehegte tabel is dit duidelik dat S365 oor n wye spektrum van koeëlmassas baie goeie 
resultate lewer.  
Vir koeëlpunte van 55 en 58 grein is daar dupleksladings wat verbeter op S365 i.t.v. 
akkuraatheid en spoed. S365 is te n stadige dryfmiddel vir die aanwending - die dopvolume is 
nie groot genoeg nie - en bereik nie n geskikte brandtempo en druk nie. S335 is weer n te vinnige 
dryfmiddel vir die aanwending - die dopvolume is te groot - die resultaat is te gou te hoë druk en 
nie genoeg spoed nie. n Duplekslading van S365 en S335 is n uitstekende werkbare opsie om reg 
te laat geskied aan die ligte koeëlpunte. 



Die ladingsontwikkeling vir die 6 mm Rem is nog nie voltooi nie. Ons kyk ook steeds na S341 
en S321 vir gebruik by ligter punte en wanneer nuwe bruikbare data beskikbaar is sal die 
Herlaavereniging die artikel bywerk wanneer dit in boekformaat vrygestel word.  
Die akkuraatheid van die 6 mm Rem is besonder goed. Die meeste ladings hier aangetoon skiet 3 
skoot groeperings van 15 mm en kleiner op 100 meter, en 3 skoot groeperings op 200 meter van 
20 mm en kleiner is baie algemeen. 
Koeël 
massa Koeël tipe GeweerDryfmiddel Lading Slagdop Dop 

Patroon 
lengte 

Tromp 
snelheid 

55gr Sierra 
Blitzking 

no. 1 S365 + 
S335 

16 + 
30gr 

CCI 200 Winchester72.7mm 3980 ft/s 

58gr Hornady 
Vmax 

no. 1 S365 + 
S335 

16 + 
29gr 

CCI 200 Winchester72.5mm 3960 ft/s 

70gr Nosler 
BallisticTip 

no.1 S365 + 
S335 

10 + 
35gr 

CCI 200 Winchester73.8mm 3530 ft/s 

70gr Nosler 
BallisticTip 

no.1 S365 47.5gr CCI 200 Winchester73.5mm 3750 ft/s 

80gr PMC no.1 S365 46gr CCI 200 Winchester72mm 3550 ft/s 
58gr Hornady 

Vmax, Moly 
no.2 S365 + 

S335 
7 + 
41.5gr 

CCI BR Winchester   4080ft/s 

70 gr Sierra 
Blitzking. 
Moly 

no.2 S365 47.5gr CCI BR Winchester   3800 ft/s 

75gr Hornaday 
Vmax 

no.3 S365 47gr CCI 200 Winchester73.8mm 3650 ft/s 

87gr Hornady 
HPBT 

no.3 S365 44gr CCI 200 Winchester73.5mm 3350 ft/s 

87gr Hornady 
Vmax 

no.3 S365 44gr CCI 200 Winchester74.4mm 3350 ft/s 

55gr Nosler 
BallisticTip 
Moly 

no.4 S365 + 
S335 

 28.6gr 
+ 19 

CCI 
BR2 

Winchester73.25mm 4000 ft/s 

58gr Hornady 
Vmax Moly 

no.4 S385 + 
S365 

5 + 
43.5gr 

CCI 
BR2 

Winchester73,0mm 3840 ft/s 

71gr Berger VLD 
Moly 

no.4 S365 47.4gr CCI 
BR2 

Winchester76.27mm 3620 ft/s 

87gr Hornady 
Vmax Moly 

no.4 S385 + 
S365 

16 + 
29gr 

CCI 
BR2 

PMP 7x57 73.9mm 3210 ft/s 

100gr Hornady RN 
Moly 

no.4 S365 41.7gr CCI 
BR2 

Winchester73.35mm 3050 ft/s 

 
Nota: 
  
Baie van bostaande ladings is eksperimentele ladings wat met veiligheid toegepas is. Die 
volgende ladings kan egter met veiligheid as operasioneel aanbeveel word: 



• 55/58 grein kategorie koeëls Duplekslading van 15 gr-S 365 plus 30 gr-S335 Die 
moontlike gebruik van S341 word nog ondersoek  

• 70 grein kategorie koeëls 47,0 tot 47,5 gr S365  
• 75 grein kategorie koeëls 46,5 tot 47,0 gr S365  
• 87 grein kategorie koeëls 44,0 gr S365  

Let op die resultate van geweer no. 1 en 2 met die 70/71 grein klas van koeëls in vergelyking met 
geweer no. 4. Dit wil voorkom of die stadiger 1 in 12 duim groefdraai hoër spoed gee as die 
vinniger 1 in 10 duim groefdraai met die koeëls. Die verskynsel is waarskynlik a.g.v hoër 
wrywingsvlakke veroorsaak deur die vinniger 1 in 10 duim groefdraai. 
 
Net weer n paar Opmerkings oor Dupleksladings 

• Die meng van dryfmiddels kan baie gevaarlik wees. Slegs die persoon wat dit doen kan 
daarvoor verantwoordelik gehou word. Dit is egter veilig indien die nodige 
veiligheidmaatreëls nagekom word.  

• Dryfmiddels moet nie in grootmaat gemeng word nie. Die proporsionele massa van elke 
dryfmiddel wat die dop moet bevat, moet geweeg en ingegooi word per dop. Die stadige 
dryfmiddel moet altyd eerste in die dop gelaai word en die vinniger een van die twee dan 
bo-op die stadiger van die twee.  

• Moet nie onnodig dupleksladings laai vir kalibers waar daar geskikte en bewese 
dryfmiddels bestaan nie.  

• Moet nooit baldryfmiddels en ge-ekstrueerde dryfmiddels meng nie. Beskou slegs ge-
ekstrueerde dryfmiddels as geskik vir die vorming van dupleksladings.  

Slotsom 
 
Die 6 mm Rem. is uit n logistieke oogpunt nie die mees gevestigde keuse van die 6 mm ( .243 ) 
klas nie. Dit is egter n kaliber om mee rekening te hou. Hy is herlaaivriendelik en veilig en 
daarom gaan hy in populariteit toeneem. 
Waar hierdie kaliber sy verskyning maak gedurende kompetisies laat hy reeds die koppe draai. 
Diegene wat hom in die jagveld gaan gebruik sal ook nie teleurgestel word met die resultate nie, 
die skut moet net sy deel doen. Hou gerus die 6 mm Remington dop !!! 
 


