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Τα φυσίγγια Gorilla Shoots Tecna Edition είναι φυσίγγια πολύωρων 
εργαστηριακών μελετών και επίπονων πρακτικών δοκιμών στους 
κυνηγότοπους. Πρόκειται για τα καλύτερα φυσίγγια στο κυνήγι όλων σχεδόν 
των θηραμάτων κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα φυσίγγια 
Gorilla Shoots Tecna Edition ξεχωρίζουν ιδιαίτερα για τις εκπληκτικές τους 
κατανομές και διατρήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία, γεγονός που 
οφείλεται στις ειδικές τους γομώσεις με πυρίτιδα διπλής βάσης Tecna. Τα 
φυσίγγια Gorilla Shoots Tecna Edition διατίθενται σε τέσσερις τύπους: 35gr με 
συγκεντρωτήρα, 35gr Con Borrra με πλαστική τάπα, 36gr Dispersante 
διασποράς και 40gr Semi με συκγεντρωτήρα. 

TECNA Con Borra 35gr 
Βάρος σκαγιών: 35gr 
Πυρίτιδα: Tecna 
Βύσμα: Biorentabile πλαστική τάπα 
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 
Κιβώτιο: 200 τμχ 
Διαθέσιμα νούμερα: 6 έως 10 

Τα φυσίγγια 35gr Con Borra Tecna edition προορίζονται για βολές μικρών 
και μεσαίων αποστάσεων, 10 έως 30 μέτρα. Τα 35gr Con Borra Tecna edition 
είναι φυσίγγια πολύωρων εργαστηριακών μελετών και επίπονων πρακτικών



δοκιμών στους κυνηγότοπους. Η ειδική πλαστική τάπα των φυσιγγίων 35gr 
Con Borra Tecna edition λειτουργεί ως εξής: τα σκάγια που είναι έξω από το 
μικρό ποτηράκι της ειδικής τάπας δίνουν ανοικτή διάμετρο βολής σε κοντινές 
αποστάσεις, ενώ τα σκάγια που είναι μέσα στο ποτηράκι της τάπας έχουν 
δραστικότητα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η νέα τύπου βυσμάτωση 
Biorentabile αντικαθιστά τη μάλλινη τάπα με πολύ καλύτερα βλητικά 
αποτελέσματα αλλά και κατανομή σκαγιών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
άνοιγμα με το χρησιμοποιούμενο τσοκ (FULL έως CL *****). 
Χρησιμοποιούνται χειμώνα – καλοκαίρι, λόγω του ότι γεμίζονται με πυρίτιδα 
διπλής βάσης TECNA. Τα 35gr Con Borra Tecna edition μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλα τα όπλα cal 12, δίκαννα και καραμπίνες με θαλάμες 
70mm ή 76mm. Αποδίδουν εξαιρετικά με ανοιχτά τσοκ (***) (****) (*****) για 
πρώτες βολές. 

TECNA 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 
Κιβώτιο: 200 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.



TECNA Semi 40gr 
Βάρος σκαγιών: 40 gr 
Πυρίτιδα: Tecna 
Βύσμα: Συγκεντρωτήρας Gualandi 
Καψύλλιο: Martignioni 686 
Ύψος μετάλλου: 16mm 
Κάλυκας: Nobel Sport 
Ύψος κάλυκα: 70 mm 
Πιέσεις: 745 bar 
Ταχύτητα: 415 m/ sec (V1) 
Διαμέτρημα: Cal 12 
Διαθέσιμα Νο: 2 έως 6 
Χρώμα κάλυκα: Μαύρο 
Κουτί: 10 τεμ. 
Κιβώτιο: 200 τεμ. 

Τα φυσίγγια  40gr Semi Tecna edition προορίζονται για βολές μεγάλων 
αποστάσεων, άνω των 30 μέτρων. Τα 40gr Semi Tecna edition είναι φυσίγγια 
πολύωρων εργαστηριακών μελετών και επίπονων πρακτικών δοκιμών στους 
κυνηγότοπους. Ο ειδικός συγκεντρωτήρας των φυσιγγίων 40gr Semi Tecna 
edition προσφέρει απίστευτες κατανομές και διατρήσεις, ανεξαρτήτως 
καιρικών συνθηκών. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα φυσίγγια στο 
κυνήγι των μεσαίων θηραμάτων, όπως ο λαγός, η φάσα και το κυνήγι των 
υδρόβιων τις παγωμένες μέρες του χειμώνα. Ξεχωρίζει για τις εκπληκτικές του 
αποδόσεις στις χαμηλές θερμοκρασίες και την υγρασία λόγω της γόμωσής του 
με πυρίτιδα διπλής βάσης TECNA.  Χρησιμοποιώντας ένα νούμερο σκαγιού 
μεγαλύτερο θα αυξήσετε τη δραστικότητα της βολής κατά 7 με 8 μέτρα 
περίπου. Τα 40gr Semi Tecna edition μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα 
τα σύγχρονα όπλα cal 12 με θαλάμες 70mm ή 76mm. Αποδίδουν εξαιρετικά 
με μεσαία (***) και κλειστά (*) τσοκ. Για μακρινές βολές χρησιμοποιήστε τα με 
FULL (*) τσοκ και θα έχετε πρωτόγνωρες επιτυχίες. 

TECNA 35gr 
Βάρος σκαγιών: 35 gr 
Πυρίτιδα: Tecna 
Βύσμα: Συγκεντρωτήρας Gualandi 
Καψύλλιο: Martignioni 686 
Ύψος μετάλλου: 16mm 
Κάλυκας: Nobel Sport 
Ύψος κάλυκα: 70 mm 
Πιέσεις: 730 bar 
Ταχύτητα: 428 m/ sec (V1)



Διαμέτρημα: Cal 12 
Διαθέσιμα Νο: 3 έως 9 
Χρώμα κάλυκα: Μαύρο 
Κουτί: 10 τεμ. 
Κιβώτιο: 200 τεμ. 

Τα φυσίγγια  35 gr Tecna edition προορίζονται για βολές μεγάλων 
αποστάσεων άνω των 30 μέτρων. Τα 35 gr Tecna edition είναι φυσίγγια 
πολύωρων εργαστηριακών μελετών και επίπονων πρακτικών δοκιμών στους 
κυνηγότοπους. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα φυσίγγια στο κυνήγι 
όλων σχεδόν των θηραμάτων λόγω της γόμωσης των 35 gr. Χρησιμοποιήστε 
το στην πέρδικα και την μπεκάτσα όπως και για λαγό, φάσα και στο κυνήγι 
των υδροβίων κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
Ειδικά ξεχωρίζει για τις εκπληκτικές του κατανομές και διατρήσεις στις 
χαμηλές θερμοκρασίες και την υγρασία λόγω της γόμωσης τους με πυρίτιδα 
διπλής βάσης Tecna. Τα  35 gr Tecna edition μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από όλα τα σύγχρονα όπλα cal 12 με θαλάμες 70mm ή 76mm. Αποδίδουν 
εξαιρετικά με μεσαία (***) και κλειστά (*) τσοκ για μακρινές βολές και με 
ανοιχτά (****) (CL) για πιο κοντινές βολές. 

Τα παραπάνω προϊόντα, διατίθενται μόνο από την Outdoor Life στην 
ελληνική αγορά, και οι πωλήσεις τους πραγματοποιούνται μέσω ενός 
εξειδικευμένου δικτύου διανομής σε σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.


