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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 δύο τύπους. Τα φυσίγγια αυτά 
συγκαταλέγονται στην κατηγορία των ειδικών. Απευθύνονται σε πολύ 
μεγάλο αριθμό κυνηγών, μιας και προτείνονται για κυνήγι πέρδικας και 
μπεκάτσας, αλλά και για όλα τα θηράματα που χρειαζόμαστε μια κοντινή ή 
μεσαία βολή, για παράδειγμα την πρώτη τουφεκιά στο λαγό, αν κυνηγάμε σε 
πυκνό ή πάμε «καβάλα» τα σκυλιά, στη φάσσα, όταν τουφεκάμε σε κοντινές 
αποστάσεις ή μέσα σε πυκνά, στο τρυγόνι, το ορτύκι, την πάπια. Όπως 
καταλαβαίνεται έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρουν να δούμε τα φυσίγγια αυτά. 
Ας αφήσουμε τα λόγια λοιπόν και ας δούμε το CON BORRA & DISP.  
 

GORILLA shoots  CON BORRA  
CON BORRA, το όνομα του σημαίνει με τάπα. Το CON BORRA 

γεμίζεται σε πλαστικό κάλυκα χρώματος λευκού διαφανούς, έτσι ώστε να 
διακρίνεται η τάπα. 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, πραγματικά η πιο 
εντυπωσιακή, με χρώμα χρυσό, ασημί, μαύρο και λευκό με τυπωμένες μια 
μπεκάτσα και μια πέρδικα σε χρυσό χρώμα. 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.  

Ας μπούμε όμως και στα ενδότερα του φυσιγγίου. Το καψύλλιο που 
έχει χρησιμοποιηθεί είναι ισχυρής ισχύος, το γνωστό 688 MARTIGNONI. Η 
πυρίτιδα η 206 FORMULA της NOBEL SPORT, μονοβασική. Η τάπα, η 
BIORENTABILE GUALANDI. Τα σκάγια έχουν βάρος 34 γραμμάρια και 
είναι ημίσκληρα. Αξιολογώντας τις πρώτες ύλες, θα λέγαμε ότι είναι 
πραγματικά άριστες. 

Οι πιέσεις που αποδίδει το φυσίγγι είναι 680 bar και η ταχύτητα 415 
V1m/sec και διατίθεται σε Νο 6,7,8,9.  

Σημείο αναφοράς σε αυτό το φυσίγγι είναι η πλαστική τάπα (η 
τελευταία εφεύρεση της εταιρείας Gualandi) και η πυρίτιδα. Να τονίσουμε 
κάπου εδώ ότι καμία άλλη ελληνική εταιρεία δεν κατασκευάζει φυσίγγια με 
αυτή την πυρίτιδα, λόγω του μεγάλου κόστους αγοράς της. Είναι ξεκάθαρη η 
προσπάθεια της GORILLA shoots να διορθώσει τα σκοπευτικά λάθη 
περδικοκυνηγών και μπεκατσοκυνηγών που προκαλούνται από το πολύωρο 
περπάτημα, τη ζέστη, το ανώμαλο έδαφος και γενικά όλες τις ιδιαιτερότητες 
των κυνηγίων αυτών. 

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό θα μπορούσαμε να το 
χαρακτηρίσουμε το τέλειο φυσίγγι για την πέρδικα και την μπεκάτσα. 
 

GORILLA shoots  DISP  
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 στο DISP είναι ο διασπορέας Gualandi, ο οποίος μας 
δίνει μια καταπληκτική τουφεκιά σε μικρές αποστάσεις, χωρίς κενά αλλά και 
με προοπτική, όπως είδαμε και στις δόκιμες, 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 ένα φυσίγγι που μας εντυπωσίασε με 
τις κατανομές που μας έδωσε. 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.   
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