
ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

στο κυνήγι µε το νέο σούπερ ποζέ

Μagnus της Ceasar Guerini

Η γνωστή Ιταλική βιοµηχανία Ceasar Guerini, µας έχει συνηθίσει στις

κατασκευές υπέροχων σούπερποζέ που, ενώ είναι στη µέση χρηµατική κατηγορία,

έχουν πάνω τους δουλειά που αξίζει περισσότερα.

Είναι πολύ σηµαντικό ένα νέο όπλο να το δοκιµάζουµε και στο
κυνήγι εκτός από το σκοπευτήριο. Σε αυτή την κυνηγετική
δοκιµή, το Magnus αποδείχθηκε αξιόπιστος σύντροφος.

Ôïõ ÌðÜìðç ÁéãéíÞôç

info@onel.gr
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Ο
ι έξυπνοι αδελφοί Guerini, φρόντισαν να

διαθέσουν στην αγορά όπλα µε εξαιρετικό

επίπεδο ποιότητος σε σχέση µε την τιµή

διάθεσης. 

Το Magnus που θα γνωρίσουµε σήµερα, είναι ένα

αρχοντικό κυνηγετικό σούπερποζέ µε διακοσµητικές

πλάκες, πολύ όµορφα σκαλισµένες, ωραία ξύλα και

καταπληκτικό ζύγισµα. Από την πρώτη στιγµή που το

αντίκρισα βγάζοντάς το από το πρακτικό βαλιτσάκι του,

ένιωσα µια έντονη επιθυµία να το πάρω στο κυνήγι. Να δω

πώς συµπεριφέρεται στην τουφεκιά, αν κουράζει ή όχι κι

αν έρχεται αβίαστα στον ώµο. 

Πράγµατι, το πήρα στο κυνήγι δύο φορές και είχα έτσι την

ευκαιρία να κάνω όµορφες τουφεκιές σε πέρδικες Τσούκαρ

και να διαπιστώσω τη βλητική του συµπεριφορά µε

διάφορες γοµώσεις των 32-34 γραµ., κυρίως µε µάλλινη

τάπα. Να το δούµε όµως πρώτα σε µια τεχνική ανάλυση.

Η βάση του
Το Μagnus διαθέτει ένα µεσαίο προς χαµηλό προφίλ που

προέρχεται από το συνδυασµό κλειδιών µε διακεκοµµένους

πίρους µπροστά και µεγάλο συρτάρι πίσω. Οι πίροι

άρθρωσης µε τις κάννες, που είναι διακεκοµµένοι, είναι

ανταλλάξιµοι ώστε αν στο µέλλον φθαρούν και

δηµιουργηθούν «µπόσικα» στα κλειδιά, να αλλάξουν και το

όπλο να ξαναγίνει σαν

καινούργιο. Η βάση στις δύο

όψεις της διαθέτει,

διακοσµητικές πλάκες για

εκτεταµένο σκάλισµα, το

οποίο είναι διακριτικό και

λεπτό. Το φινίρισµα είναι στο

χρώµα του παλαιωµένου

ασηµιού και οι πλευρικές

ενισχύσεις (δεξιά-αριστερά), είναι πολύ χαρακτηριστικές. Η

σκανδάλη του νέου Magnus είναι µονή µε επιλογέα και

επίχρυση. Ο επιλογέας είναι πίσω από το µοχλό ανοίγµατος

του όπλου πάνω στο κουµπί της ασφάλειας. 

Η µονή σκανδάλη λειτουργεί µε αντίβαρο αδρανείας δηλαδή

χρειάζεται την ανάκρουση της πρώτης βολής για να οπλιστεί

και να ριχτεί η δεύτερη. Τα ελατήρια που ενεργοποιούν τις

σφύρες είναι σπειροειδή και όλος ο πυροδοτικός µηχανισµός

βρίσκεται πάνω στη πλάκα της σκανδάλης. 

Οι κάννες
Είναι κατασκευασµένες µε βαθύ τυµπανισµό και όχι µε

ψυχρή σφυρηλάτηση, ενώ συνδέονται µεταξύ τους µε τη

µέθοδο µονοµπλόκ. Οι θαλάµες του είναι magnum δηλαδή

έχουν µήκος 3 ίντσες (76 χιλ.) και εσωτερικά είναι

επιχρωµιωµένες. 

Οι κάννες, όπως και τα

εσωτερικά τσοκάκια του

σούπερποζέ Μagnus, έχουν

δοκιµαστεί και για χρήση

ατσάλινων σκαγίων, τα

γνωστά Steel Shot, µε την

ένδειξη αυτή χαραγµένη κάτω

από το µονοµπλόκ των

καννών. Το όπλο συνοδεύουν µέσα στην πολύ πρακτική

βαλίτσα του από σκληρό πλαστικό πέντε τσοκάκια (*, **,
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Βγάζοντας το κοντάκι, αποκαλύπτεται ο πυροδοτικός µηχανισµός εσωτερικά ο
οποίος διαθέτει µεγάλα σπειροειδή ελατήρια και προσεγµένη δουλειά στα
υπόλοιπα εξαρτήµατα.

∆ύο πέρδικες µε το Guerini Magnus και 34
γραµµάρια φυσίγγια Ν. 7 Super Felt της
Nobel Sport.

‘‘ ‘‘Το Magnus είναι ένα αρχοντικό κυνηγετικό

σούπερποζέ µε διακοσµητικές πλάκες, πολύ

όµορφα σκαλισµένες, ωραία ξύλα και

καταπληκτικό ζύγισµα. 
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***, **** και CL), που βιδώνονται εσωτερικά στις κάννες και

είναι αθέατα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον κυνηγό να κάνει

όλα τα κυνήγι και να επιλέγει το τσοκ µε το φυσίγγι που

επιθυµεί. 

Σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη είναι ο µακρύτερος κώνος

προσαρµογής µε την ονοµασία “Duedone”, που διαθέτει το

Magnus και συντελεί στη µείωση της ανάκρουσης, καθώς

επίσης και στο περιορισµό των παραµορφώσεων των

σκαγίων. 

Αυτό που εντυπωσιάζει, είναι

η ισχύς και ο συγχρονισµός

των αυτόµατων εξολκέων

που διαθέτει. Σε όλη τη

διάρκεια των δοκιµών και µε

διαφόρων κατασκευαστών

φυσίγγια δεν παρουσίασαν

δυσλειτουργία. Αυτό

οφείλεται στην ύπαρξη disc-stops στην πλαϊνή πλευρά των

εξολκέων, κάτι που συναντάται σε σούπερποζέ υψηλότερης

χρηµατικής κατηγορίας. Το όπλο δοκιµάζεται στην ανώτατη

πίεση 1370 bars από το κρατικό δοκιµαστήριο του Gardone. 

Κοντάκι-πάπια
Τα ξύλινα µέρη του όπλου, δηλαδή κοντάκι και πάπια, είναι

κατασκευασµένα από επιλεγµένη καρυδιά µε πολύ όµορφα

νερά και έχουν φινίρισµα λινελαίου. 

Οι ψάθες έχουν γίνει µε Laser, είναι καλοσχηµατισµένες και

πολύ ψιλές µε σωστό κράτηµα. 

Η πάπια είναι τύπου Σνάµπελ µε όµορφο σχήµα και ο

µοχλός ανοίγµατος βρίσκεται µπροστά, δηλαδή τύπου Anson

και όχι από κάτω όπως υπάρχει στα πιο πολλά

σούπερποζέ. Αυτό το σχήµα της πάπιας φέρνει πολύ κοντά

στον άξονα των καννών το χέρι που την κρατάει (αριστερό ή

δεξί), µε αποτέλεσµα να βοηθάει στη σωστή κίνηση του

όπλου στη γραµµή του στόχου που κινείται. 

Το κοντάκι διαθέτει ηµι-πιστολοειδή λαβή σε κλασικό σχήµα

που θυµίζει τη λαβή του πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος

πρώτος τη ζήτησε για τα όπλα του το 1910 στους

διάσηµους Αγγλικούς οίκους. Αυτό διότι έδινε ένα σίγουρο

κράτηµα σε µεσαίου σχήµατος

παλάµη και διευκόλυνε στην

επώµιση. 

Το πέλµα πίσω είναι ξύλινο

και µε εγχάραξη για κράτηµα

στον ώµο. Οι διαστάσεις του

κοντακίου είναι 373 χιλ. µήκος

- µικρή κλίση 36 χιλ, και

µεγάλη 57 χιλ. Αυτές

ταιριάζουν µε το µέσο σωµατότυπο του ανθρώπου και θα

βολέψουν τους περισσότερους κυνηγούς. Οι εφαρµογές

ξύλου - µετάλλου είναι άψογες και το συνολικό βάρος του

όπλου 3,1 κιλά µε µήκος καννών 71 εκ. 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω την αισθητική πλευρά

του όπλου που είναι πολύ καλή, καθώς και την εργονοµία

του που βγαίνει από το καλό ζύγισµα που διαθέτει. Αυτό

φαίνεται στις επωµίσεις του όπλου και στην εντύπωση που

δίνει, δηλαδή ότι είναι πολύ ελαφρύτερο από όσο

πραγµατικά είναι. 

Το Guerini Magnus είναι ένα ντελικάτο σούπερποζέ που

ενθουσιάζει τους λάτρεις του περπατητού κυνηγίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες στην εταιρία TOURIS A.E. 

ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Ολόκληρες διακοσµητικές πλάκες µε πλούσιο σκάλισµα,
συµπληρώνουν την άψογη αισθητική του Magnus Guerini.

‘‘ ‘‘Τα ξύλινα µέρη του όπλου, δηλαδή κοντάκι

και πάπια, είναι κατασκευασµένα από

επιλεγµένη καρυδιά µε πολύ όµορφα νερά και

έχουν φινίρισµα λινελαίου.

Ê&Ö
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