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για κυνήγι & Sporting µετο

605SSK
B

Το ρυθµιζόµενο κοντάκι του όπλου, βοηθάει ώστε να 
ταιριάξουµε το όπλο στα µέτρα µας. 

Στην Ιαπωνία του 1855, ένας 20χρονος οπλουργός ονόµατι Shigvo Sakaba, 

άνοιξε ένα µικρό οπλουργείο στο οποίο κατασκεύαζε όπλα για την πολυπληθή 

οικογένειά του… 

Ôïõ ÌðÜìðç ÁéãéíÞôç

info@onel.gr

Η
εξέλιξη του µικρού οπλουργού ήταν ραγδαία και

το µικρό µαγαζί του εξελίχθηκε σε ένα µεγάλο

εργοστάσιο που «βαφτίστηκε» SKB, ονοµασία

προερχόµενη από τον ίδιο τον Sakaba.

Αξιόπιστο και προσιτό
Σήµερα λοιπόν, η SKB Αrms Company, κατασκευάζει αλλη-

λεπίθετα (σούπερποζέ), πλαγιόκαννα, καθώς και αυτογεµή

όπλα κυνηγίου (καραµπίνες), που παλιά κυκλοφορούσαν

και ως Ithaca. To σούπερποζέ 605 S που είχα στα χέρια

µου για δοκιµή, ήταν ένα σκοπευτικό µοντέλο για το άθλη-

µα του Sporting και αρκετά προσιτό από πλευρά τιµής.

Βέβαια, το συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί

επιτυχώς και στο κυνήγι, αφού διαθέτει πέντε εσωτερικά
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τσοκάκια για όλες τις χρήσεις (σκοπευτήριο και κυνήγι).

Ήταν καλαίσθητο, µε λεπτό µηχανοποίητο σκάλισµα, που

συνδύαζε κυνηγετική παρά-

σταση (µπεκάτσα και παπί)

περιβαλλόµενη από γιρλά-

ντες.

Αποδείχθηκε επίσης πολύ

αξιόπιστο κατά τις δοκιµές,

καθώς χρησιµοποίησα εκτός

από τα σκοπευτικά φυσίγ-

για των 28 γρ. του Sporting και κυνηγετικά µε 32 και 34 γρ.

χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.

Εύρος σκοπευτικών επιλογών
Επιπλέον διαθέτει στιβαρή βάση µε εµφανές χαµηλό προ-

φίλ και πλευρικές ενισχύσεις για το περαστό κλειδί τύπου

KERSTEN. Το εξωτερικό φινίρισµα της βάσης, έχει υποστεί

ειδική σκλήρυνση µε τη διαδικασία της αζώτωσης που

χαρίζει ένα λευκό µατ χρώµα.

Εσωτερικά, ο µηχανισµός επίκρουσης διαθέτει ελατήρια

ελάσµατα τύπου «V» µε µεγάλη εσωτερική καµπύλη για να

αποφεύγονται οι θραύσεις τους από την παρατεταµένη

χρήση. Οι κάννες του SKB 605 S, που δοκίµασα είχαν µήκος

71 εκατοστά. Όµως το όπλο διατίθεται και µε κάννες των

66 και 76 εκατοστών, πάντα

µε εσωτερικά εναλλασσόµε-

να τσοκάκια. Μέσα στην

καλαίσθητη αλουµινένια

βαλίτσα που παραδίδεται

µαζί µε το όπλο, θα βρούµε

τρια εφεδρικά τσοκάκια µαζί

µε το κλειδί τους, καθώς και

δύο που «φοράει» επάνω του το όπλο από το εργοστάσιο.

Εξαιρετικές αποδόσεις µε 
φυσίγγια διαφόρων γραµµαρίων
Η βαφή των καννών γίνεται παραδοσιακά, δίνοντας ένα

στιλπνό µαύρο χρώµα, ενώ εσωτερικά είναι επιχρωµιωµέ-

νες. Η σύνδεση των καννών έχει γίνει µε τη µέθοδο µονο-

µπλόκ και ο συνδυασµός των κλειδιών του µε τη βάση,

είναι σε επτά σηµεία: Πίσω και πάνω από τα διπλά

Kersten, πλάι και πάνω από τα διπλά πλευρικά, µπροστά

και πλάι από τους διακεκοµµένους πίρους και κάτω από

το µονό τραπεζοειδές.
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Με όλο το εύρος των γοµώσεων, το SKB µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί στο σκοπευτήριο αλλά και στο κυνήγι.

‘‘ ‘‘Εσωτερικά, ο µηχανισµός επίκρουσης διαθέ-

τει ελατήρια ελάσµατα τύπου «V» µε µεγάλη

εσωτερική καµπύλη για να αποφεύγονται οι

θραύσεις τους από την παρατεταµένη χρήση.
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Αυτά συνθέτουν ένα υψίστης αντοχής δέσιµο καννών-

βάσης και σε συνδυασµό µε τα 1.850 bars που δοκιµάζεται

το όπλο, διασφαλίζουν «µακροζωία».

Οι θαλάµες του 605 S, είναι µήκους 76 χιλ. (ίντσες) και το

όπλο έχει τη δυνατότητα να ρίξει φυσίγγια µάγκνουµ µε

γόµωση έως 57 γρ.

Εγώ προσωπικά στις δοκιµές µου δεν χρησιµοποίησα

µάγκνουµ φυσίγγια, διότι οι 28 βαθµοί Κελσίου που επικρα-

τούσαν εκείνη την ηµέρα δεν το επέτρεπαν. Πάραυτα, το

όπλο είχε εξαιρετική απόδοση  µε φυσίγγια 24 έως και 34

γραµµαρίων.

Στο επάνω µέρος των καννών, το όπλο διαθέτει φαρδιά

εξαεριζόµενη ρίγα πλάτους

12 χιλ., καθώς και ενδιάµεσα

από αυτές.

Στα πλαϊνά του µονοµπλόκ

των καννών, βρίσκονται οι

αυτόµατοι εξολκείς µε τα

ελατήριά τους που αν και

έχουν ρυθµιστεί σωστά

στην ταυτόχρονη απόρριψη των καλύκων όταν ανοίγει το

όπλο, εγώ θα τους προτιµούσα ισχυρότερους.

Τα ξύλινα µέρη του όπλου είναι από αρκετά καλής ποιότη-

τας καρυδιά, µε φινίρισµα λινελαίου. Η πάπια είναι ελα-

φρώς φαρδιά µε πλαϊνά «λούκια», που διευκολύνουν το

κράτηµα.

Ζύγισµα όπλου
Το κοντάκι διαθέτει πιστολέ λαβή και ρυθµιζόµενη ράχη,

ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί σε όλους τους σωµατό-

τυπους των σκοπευτών και των κυνηγών.

Στην αρχική θέση διαθέτει µήκος 372 χιλιοστά µε µικρή

κλίση 38 χιλιοστά και κάτω 5 χιλιοστά. Επίσης, το µήκος

της λαβής βολεύει όσους έχουν µεγάλη παλάµη.

Το πέλµα που «φοράει» το όπλο από το εργοστάσιο είναι

Decelerator της Αµερικάνικης εταιρίας Pachmayr, το οποίο

είναι αρίστης ποιότητας και διαθέτει στο πάνω µέρος του

ένα ένθετο από σκληρό πλαστικό 

(βακελίτη). Με αυτόν τον τρόπο δεν σκαλώνει στα ρούχα

κατά την επώµιση και µειώνει αισθητά την ανάκρουση

κατά τη βολή.

Αυτό βέβαια διαπιστώθηκε και κατά τις δοκιµές, στις οποί-

ες πράγµατι το πέλµα γλιστρούσε ελαφρά προς τον ώµο.

Το βάρος του όπλου µε 71 εκ. κάννες ζυγίζει 3.400 γρ.,

αλλά δείχνει αρκετά ελαφρύτερο γιατί έχει εξαιρετικό ζύγι-

σµα για όπλο µαζικής παρα-

γωγής.

Είναι σηµαντικό να τονιστεί,

ότι το εξαιρετικό ζύγισµα

είναι απαραίτητο για να

επωµίζει σωστά ένα όπλο,

καθώς απαραίτητο είναι και

το κατάλληλο βάρος της

σκανδάλης, ώστε το πάτηµα να γίνεται στο σηµείο που

επιθυµεί ο εκάστοτε σκοπευτής και όχι σε αυτό που θέλει

το όπλο.

Το SKB, διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά λόγω των ελατη-

ρίων του µηχανισµού του και των γωνιών στις εγκοπές

απελευθέρωσης.

Η χρησιµότητα του ρυθµιζόµενου κοντακίου είναι αναµφι-

σβήτητα εξαιρετική ώστε το όπλο να εφαρµόζεται σαν

«γάντι» στο σωµατότυπο του χρήστη. Και όλα αυτά, σε

µία ιδιαίτερα προσιτή τιµή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την αντι-

προσωπεία ΤΟURIS A.E.
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‘‘ ‘‘Το κοντάκι διαθέτει πιστολέ λαβή και ρυθµι-

ζόµενη ράχη, ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί

σε όλους τους σωµατότυπους των σκοπευτών

και των κυνηγών.

Οι θαλάµες του είναι µάγκνουµ τριών ιντσών, ώστε να 
δέχονται όλα τα σκοπευτικά και κυνηγετικά φυσίγγια.

Περαστό κλειδί τύπου KERSTEN και στιβαρό δέσιµο µε τις κάννες,
συνδυασµός που εξασφαλίζει αξιοπιστία και µακροζωία.
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