
Η
γνωστή µας FABARM σήµερα, διαθέτει την

καραµπίνα HUNTER H-38 LION που είναι ένα

όπλο για όλες τις δουλειές. 

Ένα όµορφο και µοντέρνο αυτογεµές

(καραµπίνα) που η κατασκευαστική ποιότητα συµβαδίζει

µε την αισθητική του. Εξαιρετική εργονοµία για αυτογεµές

όπλο που το κάνει να επωµίζεται άνετα και εύκολα. 

Σε αυτό βέβαια συντελούν οι διαστάσεις του κοντακίου

που είναι ιδανικές για το µέσο σωµατότυπο ενός κυνηγού.

Ούτε µία εµπλοκή
Αναλυτικά, η HUNTER H-38 LION, είναι µία καραµπίνα

αερίου µε ένα µηχανισµό εξελιγµένης τεχνολογίας που

βασίζεται στο πιστόνι PULSE PISTON, το οποίο

αυτορυθµίζεται για ελαφριές ή βαριές γοµώσεις,

φυσίγγια απλά ή µάγκνουµ, ώστε να µην κάνει
εµπλοκές. 

Αυτό το διαπίστωσα και στις εκτεταµένες δοκιµές που του

έκανα. ∆εν παρουσίασε ούτε µία εµπλοκή παρά την

ποικιλία φυσιγγίων που του έβαλα στην αποθήκη, από

σκοπευτικά του ΤRAP των 24 γραµµαρίων έως µάγκνουµ

των τριών ιντσών (76 χιλιοστών) µε 56 γραµµάρια σκάγια.

Προσωπικά σπανίως χρησιµοποιώ φυσίγγια µάγκνουµ στα

κυνήγια µου, όµως στις δοκιµές επιβάλλεται ώστε να

διαπιστωθεί η λειτουργικότητα µιας καραµπίνας και ο

συντελεστής εµπλοκών. 

Για θέµα αντοχής δεν το συζητώ, το όπλο έχει δοκιµαστεί

στα 1370 BARS στο κρατικό δοκιµαστήριο του Gardone V.T.
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ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Πριν αρχίσει δοκιµή της HUNTER H-38 LION µε φυσίγγια
διαφόρων γοµώσεων από 24 έως 57 γραµµάρια.

Η τάση πλέον στο να

υπάρχει ένα όπλο για όλες

τις κυνηγετικές ανάγκες,

έχει αρχίσει να γίνεται µία

κατασκευαστική επιδίωξη

για τις περισσότερες βιοµηχανίες όπλων.

Ôïõ ÌðÜìðç ÁéãéíÞôç

info@onel.gr

HUNTER

H-38 
LION
της Fabarm

Tο όπλο που κάνει για όλα
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της Brescia και για χρήση ατσάλινων (σιδηρούχων)

σκαγίων.

Συνεπώς, η αντοχή του στη χρήση όλων των φυσιγγίων

της αγοράς είναι δεδοµένη.

Βάση και κάννες
Η βάση του εξωτερικά έχει µαύρο φινίρισµα µε ένθετο από

σµάλτο µε το διακριτικό του µοντέλου Η38 και το λιοντάρι

που είναι το έµβληµα της

FABARM. Ο σχεδιασµός και οι

διαστάσεις της βάσης είναι

προσεγµένα, στο πάνω µέρος

η ράχη είναι κυρτή για να

ευθυγραµµίζεται κάποιος

γρήγορα µε την σκοπευτική γραµµή και για βελτίωση της

αισθητικής. 

Για µείωση του βάρους στα 2.900, η βάση είναι

κατασκευασµένη από κράµα αλουµινίου ERGAL 55, κάτι

που συνηθίζεται στην αεροναυπηγική. 

Βέβαια, το βάρος των 2.9 κιλών είναι µε µήκος κάννης 

66 εκατοστών που είχα στη διάθεσή µου. 

Αν την Η-38 τη προτιµήσει κάποιος µε 61 εκατοστά κάννη,

το βάρος της είναι 2,8 κιλά, ενώ διατίθεται σε µήκος 71 και

76 εκατοστά, που πλέον το βάρος της φθάνει στα 3 κιλά. 

Όλες οι κάννες διαθέτουν εσωτερικά βιδωτά τσοκάκια

ώστε ο κυνηγός να έχει ένα εύρος χρηστικών επιλογών.

Όλες οι κάννες είναι τεχνολογίας TRIBORE της FABARM,

δηλαδή διευρυµένου 18,7 χιλιοστά µε προοδευτική

στένωση σε 18,4 στο στόµιο

εκεί που βιδώνονται τα

τσοκάκια. 

Όλες οι κάννες είναι

εσωτερικά επιχριωµένες για

αντιοξειδωτική προστασία

από ελλιπή καθαρισµό και διαθέτουν εξαεριζόµενη ρίγα

πάχους 6 χιλιοστών µε στόχαστρο οπτικής ίνας.

Κοντάκι
Τα ξύλινα µέρη του είναι από καρυδιά µε φινίρισµα

λινελαίου και ψάθες µοντέρνας σχεδίασης διαµορφωµένες

µε LASER, που ευνοούν το πολύ σταθερό κράτηµα κατά τη
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∆ιπλές βέργες όπλισης και το ελατήριο επαναφοράς του
κλείστρου µπροστά για καλύτερο ζύγισµα.

Το PYLSE είναι το νέο αυτορυθµιζόµενο πιστόνι αερίων στο µηχανισµό της
Fabarm που συντελεί στην άψογη λειτουργία του όπλου.

‘‘

‘‘

Η αντοχή του όπλου στη χρήση όλων των

φυσιγγίων της αγοράς, είναι δεδοµένη.
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βολή ώστε να µη µας «γλιστράει» το όπλο.

Το κοντάκι έχει µήκος 36,5 εκ., µε µικρή κλίση 40 χιλ. και

µεγάλη 60 χιλ., που είναι διαστάσεις εύκολης προσαρµογής

στο µέσο ανθρώπινο σωµατότυπο. 

Όµως αν κάποιος έχει σωµατικές

ιδιαιτερότητες και χρειάζεται

διαφορετικές κλίσεις, η Η-38 έχει

µέσα στη βαλίτσα της φλάντζες

αλλαγής κλίσεων που εύκολα

µπορεί ο κάτοχός της να τις

τοποθετήσει µεταξύ κοντακίου-

βάσης και να φέρει τις διαστάσεις

εκεί που θέλει. 

Το λαστιχένιο πέλµα στο πίσω µέρος διαθέτει

καµπυλότητα (ράδιο) στο πάνω µέρος ώστε κατά την

επώµιση να µην σκαλώνει στα ρούχα.

Ιδανικό για γενικό κυνήγι
Οι τουφεκιές που βγάζει η Η-38 στα 35 µέτρα που τη

δοκίµασα µε φυσίγγια κυρίως 32 και 34 γραµµάρια όπως

είναι τα NS-20 CLASSICA, τα NOBEL SPEED και τα SUPER

FELT (µε µάλλινη τάπα), ήταν εξαιρετικές. 

Μου άρεσε ιδιαίτερα η τουφεκιά στα 35 µέτρα µε το ντεµί

τσοκ (***) και τα 32 γραµµάρια Ν.8 που έδωσαν

συγκέντρωση 69% γιατί δεν είχε

πυκνά κέντρα αλλά ήταν ισοµερώς

κατανεµηµένα τα σκάγια στον

κύκλο διαµέτρου 76 εκατοστών. 

Με τα SYPER FELT που διαθέτουν

µάλλινη τάπα, οι κατανοµές που

µας άρεσαν ήταν στα 25 µέτρα µε

Ν.9, κάτι που τα καθιστά

αυτοµάτως στα φυσίγγια αρίστης επιλογής για περπατητό

κυνήγι, µε τη λεπτοµέρεια ότι χρειάζεται το βελτιωµένο

κύλινδρο στην κάννη.

Θεωρώ ότι είναι ένα όπλο που θα ικανοποιήσει όποιον

ενδιαφέρεται για να κάνει γενικό κυνήγι µε αυτό και το ότι

η αντιπροσωπεία προσφέρει επταετή εγγύηση είναι ένα

σηµαντικό πλεονέκτηµα. Τα FABARM εισάγονται από την

εταιρία TOYRIS A.E.

ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Η Η 38 Hunter έρχεται στον κυνη-
γό µε µια πολύ πρακτική θήκη-
βαλίτσα.

Πέντε εσωτεριικά
τσοκάκια συνοδεύουν

την Η38 για χρήση
σε όλα τα κυνήγια.

Η βάση της είναι κατασκευασµένη από κράµα αλουµινίου (Ergal)

Ê&Ö

‘‘ ‘‘Όλες οι κάννες είναι εσωτερικά

επιχριωµένες για αντιοξειδωτική

προστασία από ελλιπή καθαρισµό.
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