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Ελεύθερος ΤύποςΚυνήγι τεύχος 6ο 16/12/2009
H εταιρεία GORILLA shoots συγκαταλέγεται στους κορυφαίους
κατασκευαστές φυσιγγίων στην Ελλάδα. Είναι ανάγκη οι Έλληνες κυνηγοί να
γνωρίσουν τα φυσίγγια GORILLA, για να καταλάβουν ότι υπάρχουν και
ελληνικές εταιρείες που δείχνουν το δρόμο της εξέλιξης και της πρωτοπορίας
και πως υπάρχουν κατασκευαστές που είναι ισάξιοι, ίσως και καλύτεροι, από
αντίστοιχους του εξωτερικού.
Η εταιρεία GORILLA shoots καλύπτει τις απαιτήσεις ακόμη και του
πιο εξειδικευμένου κυνηγίου. Από τη μεγάλη γκάμα διαλέξαμε να
παρουσιάσουμε αυτό το μήνα τα ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ της GORILLA. Απευθύνονται
σε πολύ μεγάλο αριθμό κυνηγών, μιας και προτείνονται κυρίως για κυνήγι
μπεκάτσας, αλλά και για όλα τα θηράματα που χρειαζόμαστε μια κοντινή
βολή. Όπως καταλαβαίνεται έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρουν να δούμε τα
φυσίγγια αυτά.
Ας αφήσουμε τα λόγια λοιπόν και ας δούμε το:
GORILLA shoots Tecna Edition Dispersante 36gr & GORILLA shoots DISP

Tecna Edition Dispersante 36gr
Βάρος σκαγιών: 36gr
Πυρίτιδα: Tecna
Βύσμα: Διασπορέας Scaterer
Καψύλλιο: 686
Ύψος μετάλλου: 16mm
Ύψος κάλυκα: 70mm
Κάλυκας: Nobel Sport
BarΠιέσεις: 700
m/ sΤαχύτητα: 410
Διαμέτρημα: Cal 12
Χρώμα κάλυκα: Μαύρο
Κουτί: 10 τμχ
Διαθέσιμα νούμερα: 5 έως 10
Τα φυσίγγια Dispersante 36gr Tecna Edition προορίζονται για βολές μικρών
αποστάσεων, 1025 μέτρα. Τα 36gr Dispersante Tecna edition είναι φυσίγγια
πολύωρων εργαστηριακών μελετών και επίπονων πρακτικών δοκιμών στους

κυνηγότοπους. Ο ειδικός διασπορέας με τον οποίο είναι εφοδιασμένα
προσφέρει μεγάλη διάμετρο βολής με ομοιόμορφη κατανομή σκαγιών χωρίς
κενά. Η ενισχυμένη γόμωση των 36gr αυξάνει τον αριθμό των σκαγιών, με
αποτέλεσμα τη μεγάλη πυκνότητα της βολής. Χρησιμοποιείται χειμώνα –
καλοκαίρι λόγω του ότι γεμίζεται με την πυρίτιδα διπλής βάσης TECNA. Τα
φυσίγγια Dispersante 36gr Tecna Edition μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
όλα τα όπλα cal 12, δίκαννα και καραμπίνες, με θαλάμες 70mm ή 76mm.
Αποδίδουν εξαιρετικά και με ανοικτά τσοκ (***) (****) (*****). Χρησιμοποιήστε
τα σαν πρώτη βολή. Θα σας καταπλήξουν και θα σας χαρίσουν πρωτόγνωρες
επιτυχίες.
GORILLA shoots DISP
Βάρος σκαγιών: 33gr
Πυρίτιδα: PRIMA
Βύσμα: Διασπορέας Scaterer
Καψύλλιο: 688
Ύψος μετάλλου: 16mm
Ύψος κάλυκα: 70mm
BarΠιέσεις: 710
m/ sΤαχύτητα: 415
Διαμέτρημα: Cal 12
Χρώμα κάλυκα: Πορτοκαλι
Κουτί: 25 τμχ
Διαθέσιμα νούμερα: 5 έως 10
DISP, το όνομά του προέρχεται από τη λέξη dispersant δηλαδή
διασποράς. Το DISP γεμίζεται σε πλαστικό κάλυκα χρώματος πορτοκαλί και
το ύψος του μετάλλου είναι 16mm. Το κλείσιμο του κάλυκα, ιδιαίτερα
προσεγμένο, είναι αστεροειδές 6 πτυχών και το ύψος του φυσιγγίου κλειστό
είναι 58mm. Η συσκευασία είναι των 25 φυσιγγίων με το διακριτικό λογότυπο
της εταιρείας και του συγκεκριμένου τύπου. Εξωτερικά αναγράφονται όλα τα
τεχνικά στοιχεία που χρειάζεται ο αγοραστής, για να ξέρει τι αγοράζει.
Επίσης η χρωματιστή γραμμή που περνάει στη μέση κάθε συσκευασίας
GORILLA υποδηλώνει και το χρώμα του κάλυκα που είναι μέσα.Ας μπούμε
όμως και στα ενδότερα του φυσιγγίου. Το καψύλλιο που έχει χρησιμοποιηθεί
είναι ισχυρής ισχύος, το γνωστό M688 MARTIGNONI. Η πυρίτιδα, η PRIMA
V της NOBEL SPORT, μονοβασική. Ο διασπορέας, ίσως ο πιο γνωστός
παγκοσμίως, ο περίφημος GUALANDI SUPER G. Τα σκάγια έχουν βάρος 33
γραμμάρια και είναι ημίσκληρα. Αξιολογώντας τις πρώτες ύλες, θα λέγαμε
ότι είναι πραγματικά άριστες. Οι πιέσεις που αποδίδει το φυσίγγι είναι 710
bar και η ταχύτητα 415 V1m/ sec και διατίθεται σε Νο 5,6,7,8,9,10,
Σημείο αναφοράς στα διασποράς της εταιρείας είναι ο διασπορέας
Gualandi, ο οποίος μας δίνει μια καταπληκτική τουφεκιά σε μικρές
αποστάσεις, χωρίς κενά αλλά με προοπτική και για πιο μακρινές βολές από τα
20 μέτρα. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι είναι φυσίγγι που θα δουλέψει και σε
πολύ κρύο και υγρασία με τέλεια αποτελέσματα. Ένα ακόμη θετικό είναι ότι

δε θα σας δημιουργήσει μολυβδώσεις στην κάννη, μιας και ο διασπορέας
είναι με αποσπώμενα πτερύγια.
Είναι φυσίγγια που μας εντυπωσίασαν με τις κατανομές που μας
έδωσαν. Μια μακρινή τουφεκιά μπορεί να εντυπωσιάζει και να καταγράφεται
στη μνήμη μας για πολύ καιρό. Η μεγάλη πλειοψηφία των κυνηγητικών
βολών όμως είναι σε απόσταση 15 έως 30 μέτρα.
Με αυτούς τους δύο τύπους φυσιγγίων η GORILLA shoots δίνει τη
λύση για τις βολές σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις.

