


βάση από κράµα αλουµινίου ERGAL-SS και κατά δεύτερον

στις κοντές κάννες µήκους 61 εκ.

Εσωτερικά ο πυροδοτικός µηχανισµός έχει µεγάλα σπιράλ

ελατήρια και αντίβαρο αδρανείας για τη µονή σκανδάλη. Ο

επιλογέας για το ποια κάννη θα ρίξει πρώτη βρίσκεται

πάνω στο κουµπί της ασφάλειας, όπως σε όλα τα

FABARM, για ευκολία στη χρήση.

Κάννες
Οι κάννες του νέου ELOS Β-ΑL έχουν µελετηθεί πολύ

σωστά πάνω στις ανάγκες του ορτυκοκυνηγίου και του

µπεκατσοκυνηγίου και το τονίζω αυτό, διότι η κάτω κάννη

διαθέτει το ΤULA CHOKE και η πάνω εσωτερικά τσοκάκια.

Με µήκος καννών 61 εκ., βοηθάει τον κυνηγό που κάνει

στο πυκνό την πρώτη «µπηχτή» τουφεκιά µε την κάτω

κάννη και αν αστοχήσει έχει

τη δεύτερη. Έτσι λοιπόν στην

πρώτη κοντινή βολή µε το

ΤULA CHOKE, το οποίο είναι

τσοκ ειδικό για το άνοιγµα

της τουφεκιάς, θα έχει µία

αποκέντρωση των σκαγίων

προς την περιφέρεια, ενώ

στη δεύτερη θα µπορεί µε το τσοκάκι τής πάνω κάννης να

πάρει το πουλί λίγο µακρύτερα.

Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι το ΤULA CHOKE είναι ένα

αποκεντρωτικό (διασποράς) τσοκ, το οποίο επινοήθηκε

από Ρώσους οπλοµηχανικούς στο οµώνυµο εργοστάσιο

ΤULA το 1966. Αυτό χρησίµευε στις βλητικές αποδόσεις

των σκοπευτικών όπλων του γνωστού σκοπευτικού αθλή-

µατος SKEET ώστε να ανοίγει τη δέσµη των σκαγίων από

τα 12 έως τα 22 µέτρα.

Σήµερα, αυτό το ειδικό τσοκάρισµα προσφέρεται σε ορι-

σµένα κυνηγετικά όπλα, για να καλύψει συγκεκριµένες ανά-

γκες στο γρήγορα άνοιγµα της βολής. ∆ουλεύει εξαιρετικά

µε φυσίγγια που διαθέτουν µάλλινη τάπα και βάρος φυσιγ-

γίων από 28 έως 32 γρ.

Προσοχή! ∆εν δουλεύει µε φυσίγγια διασποράς διότι µας

δίνει υπερβολικές εκτροπές των σκαγίων που µπορούν να

γίνουν επικίνδυνες για το σκύλο που εφορµά προς το

πουλί που σηκώθηκε. Ποτέ δεν βάζουµε σε τσοκ διασπο-

ράς ένα φυσίγγι διασποράς. 

Αρκετοί ανεγκέφαλοι κυνηγοί έχουν «σκαγιώσει» τα σκυλιά

τους µε τέτοιες λανθασµένες επιλογές! Τα φυσίγγια δια-

σποράς σχεδιάστηκαν για τσοκαρισµένες κάννες και µάλι-

στα από ντεµί µέχρι φουλ τσοκ.

Η πάνω κάννη του ELOS Β-

ΑL που διαθέτει εσωτερικά

τσοκάκια, µπορεί να δεχτεί

φυσίγγι διασποράς αν κάποι-

ος επιµένει τόσο σε αυτά. Το

όπλο συνοδεύεται από τρία

τσοκάκια µήκους 82 χιλ.,

πολύ καλής κατασκευής που

καλύπτουν τις χρηστικές ανάγκες της δεύτερης τουφεκιάς.

Θαλάµες, πάπια και κοντάκι
Οι θαλάµες τού νέου ELOS, είναι µήκους 3 ιντσών

µάγκνουµ (76 χιλ.), ώστε να µπορεί ο κάτοχός του να ρίξει

όλα τα φυσίγγια της αγοράς. 

Έχει δοκιµαστεί στα 1630 Bars που θεωρούνται πολύ υψη-

λές πιέσεις και δείχνει ότι το όπλο διαθέτει τεράστιες αντο-
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‘‘ ‘‘Ο επιλογέας για το ποια κάννη θα ρίξει

πρώτη βρίσκεται πάνω στο κουµπί της ασφά-

λειας, όπως σε όλα τα FABARM, για ευκολία

στη χρήση.

Ξανασχεδιασµένη βάση και όµορφα ξύλα από καρυδιά. Οι αυτόµατοι εξολκείς είναι πολύ καλά συγχρονισµένοι και βέβαια το µήκος των
θαλαµών 3 ιντσών µάγκνουµ (76 χιλ.).
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χές. Σε αυτό βέβαια συντελεί και ο συνδυασµός των κλει-

διών του, καθώς έρχονται οι κάννες και δένουν µε τη βάση

στους δύο διακεκοµµένους πίρους µπροστά και στο ατσά-

λινο συρτάρι πίσω, πλάτους 29,7 χιλ.

Οι κάννες του είναι δοκιµασµένες για χρήση ατσάλινων

σκαγίων, είναι εσωτερικά χρωµιωµένες και το βάψιµό τους

εξωτερικά είναι πολύ προσεγµένο. 

∆ιαθέτει εξαεριζόµενη ρίγα στο πάνω µέρος και στόχαστρο

οπτικής ίνας της εταιρίας LPA εξαιρετικής ποιότητας. 

Τα ξύλα του είναι από καρυδιά µε φινίρισµα λινελαίου και οι

ψάθες του έχουν κοπεί µε λέιζερ σε άψογο σχήµα. 

Η πάπια είναι τύπου Σνάµπελ, µε το γνωστό ξεγύρισµα

µπροστά και το κοντάκι έχει πιστολέ λαβή. Οι διαστάσεις

τού κοντακίου είναι: µήκος 367 χιλ., η µικρή κλίση 38 χιλ. και

η µεγάλη 58 χιλιοστά. Είναι διαστάσεις που αποδεδειγµένα

βοηθούν πολύ στο κυνήγι. ∆ιαθέτει επίσης αυτόµατους

εξολκείς, σωστά συγχρονισµένους και αρκετά ισχυρούς.

TULA CHOKE
Όταν πήρα το όπλο στο κυνήγι για δοκιµή, είχα µαζί µου

τα NS-FIBRE µε 28 γρ., τα ENGLISH CLASSIC µε 30 γρ. και

τα SPECIAL GAME της NOBE SPORT µε 32 γρ. Το κοινό γνώ-

ρισµα αυτών των τριών φυσιγγίων, είναι ότι διαθέτουν

µάλλινη τάπα, που θεωρώ ιδανική επιλογή για όπλα που

διαθέτουν το ειδικό TULA CHOKE.

Πήρα µαζί µου και λίγα φυσίγγια CLASSICA της NOBEL

SPORT µε 32 γρ. και πλαστικό κυάθιο (συγκεντρωτήρα),

για να δω πώς θα πάει µε ένα κλασικό φυσίγγι. Ορτύκια

δυστυχώς δεν βρήκα και περιορίσθηκα σε τρία ντοπιάρικα

τρυγονάκια που τα πήρα σε µέση απόσταση (25-26µ.).

Όµως οι δοκιµές που είχα κάνει στον πίνακα την προηγού-

µενη µέρα, µου έδωσαν χρήσιµα συµπεράσµατα. Έριξα

αρκετά φυσίγγια σε αποστάσεις από 12µ. έως 20µ., για να

διαπιστώσω την απόδοση τής κάτω κάννης (TULA CHOKE)

και τής πάνω µε τα τσοκάκια.

Στα 12µ., την καλύτερη απόδοση στην κάτω κάννη έδωσε

το ENGLISH CLASSIC της NOBEL SPORT µε 30 γρ. και το

90% των σκαγίων του µέσα στον κύκλο των 76 εκ.

Στα 20µ., το SPECIAL GAME είχε εξαιρετική απόδοση µε το

85% των σκαγίων του στον κύκλο των 76εκ. Το ENGLISH

CLASSIC είχε σχετικά καλή απόδοση µε 69% στον κύκλο

των 76 εκ., ενώ το NS-20 FIBRE είχε µέτρια µε µόλις 56%

των σκαγίων στον κύκλο.

Βλητική απόδοση και ζύγισµα
Η πάνω κάννη µε τσοκάκι βελτιωµένο κύλινδρο (****) τα

πήγε πολύ καλά στα 20 γρ. µε απόδοση 89% στον κύκλο

των 76 εκ., ενώ εξαιρετικά τα πήγε το ENGLISH CLASSIC

µε 91% απόδοση στον κύκλο των 76 εκ. και µε εξέπληξε

ευχάριστα. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλονται οι δοκιµές από-

δοσης τού όπλου µας στον πίνακα των 76 εκ. µε τα φυσίγ-

για που µας ενδιαφέρουν και που πολλές φορές µας επι-

φυλάσσουν εκπλήξεις.

Θεωρώ ότι το νέο ELOS B-AL/TULA, θα ικανοποιήσει µε τον

καλύτερο τρόπο τον λάτρη του περπατητού κυνηγίου µε

σκύλο φέρµας, διότι δεν είναι µόνο η βλητική του απόδοση

ιδανική γι’ αυτό το κυνήγι αλλά και για το ζύγισµά του.

Αυτό, σε σχέση µε το χαµηλό του βάρος, βοηθάει τον κυνη-

γό να κάνει µία ήρεµη επώµιση και σωστή βολή ακόµα και

στο πιο πυκνό µπεκατσοτόπι. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αντι-

προσωπεία FABARM.

ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Βγάζοντας το κοντάκι αποκαλύπτεται 
ο πυροδοτικός µηχανισµός του Elos µε 
τα ισχυρά σπειροειδή ελατήρια και το 
αντίβαρο της µονής σκανδάλης.

Τα κλειδιά του Elos
είναι ένας στιβαρός
συνδυασµός διακκε-
κοµµένων πίρων
µπροστά, µε το 
µεγάλο συρτάρι 
πλάτους 29,7 χιλ. 

Η κάτω κάννη του 
ELOS, έχει το σταθερό 

τσοκάρισµα διασποράς TULA
CHOKE, ενώ η πάνω έχει

εσωτερικά βιδωτά τσοκάκια.

Ê&Ö
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