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Eco    -    gr32 RED    -    gr32 BLUE 

 

Η GORILLA SHOOTS, τώρα πλέον είναι μία από τις πιο γνωστές εταιρείες 
παραγωγής φυσιγγίων στην Ελλάδα. Εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή των 
Ιωαννίνων, σε μια πόλη που ζει με το κυνήγι. Έγινε γρήγορα γνωστή στην 
Ελλάδα για τη μεγάλη προσοχή που έδινε στον τομέα της ποιότητας και της 
σταθερότητας της παραγωγής της. Η μεγάλη επιτυχία και η ενθουσιώδης 
υποδοχή που έτυχαν τα φυσίγγια GORILLA SHOOTS τα κατέταξαν στις 
κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Η απόλυτη τεχνογνωσία, τα εξαιρετικά 
υλικά γομώσεως και οι βαλλιστικές  δοκιμές, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραγωγής, αλλά και οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυνηγίου μας 
έδωσαν αποτελέσματα πραγματικά εντυπωσιακά. Ο κάθε τύπος φυσιγγίου 
είναι δοκιμασμένος κάτω από διαφορετικές καιρικές συνθήκες και για κάθε 
θήραμα ξεχωριστά. Τα σχόλια από έμπειρους κυνηγούς που δοκίμασαν τα 
GORILLA SHOOTS σε κάμπους, βουνά και βάλτους ήταν ενθουσιώδη. Τα 
φυσίγγια που διαλέξαμε να δοκιμάσουμε αυτό το μήνα έχουν γόμωση 31 και 
32 γραμμάρια, όλα με συγκεντρωτηρα. Η εποχή που επιλέξαμε να σας τα 
παρουσιάσουμε είναι η πλέων κατάλληλη, μιας και, όσο η θερμοκρασία 
αυξάνει και τα αντίστοιχα ποσοστά υγρασίας πέφτουν, θα πρέπει να 
επιλεγούμε ελαφριές γομώσεις για να αποφεύγουμε τις δυνατές ανακρούσεις 
και τις μεγάλες διασπορές. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, τις δοκιμές μας με πρώτο 
το ECO.  

GORILLA shoots  ECO  

Το Eco οφείλει το όνομα του στη λέξη economy, δηλαδή οικονομικό. Το Eco 
γεμίζεται σε πλαστικό κάλυκα, χρώματος πράσινου και το ύψος του μετάλλου 



είναι 12mm. 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. Ας μπούμε, όμως, και στα 
ενδότερα του φυσιγγίου. Το καψύλλιο που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ισχυρής 
ισχύος, το γνωστό 688 MARTIGNONI. Η πυρίτιδα η G3000 της BASCHIERI & 
PELLAGRI, τροποποιημένη μονοβασική. Το κυάθιο το SUPER G της 
GUALANDI με ύψος 22mm. Τα σκάγια έχουν βάρος 31 γραμμάρια και είναι 
ημίσκληρα. Αξιολογώντας τις πρώτες ύλες, θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά 
άριστες, αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για το οικονομικότερο φυσίγγι της 
εταιρείας. Μετά την ανάλυση των υλικών πραγματοποιήσαμε και δοκιμή 
στον πίνακα. Το φυσίγγι δοκιμάστηκε στα 35 μέτρα με κάνη 66cm συσφίγξεως 
(***) άστρα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε  με θερμοκρασία 18 βαθμών 
Κελσίου και υγρασία 64%. Τα σκάγια ήταν Νο8. Τα ζυγίσαμε για να έχουμε 
τον ακριβή αριθμό σκαγιών. Για την ακρίβεια ζυγίσαμε 2 γραμμάρια και μας 
έδωσαν 28 σκάγια. Αφού, λοιπόν, το φυσίγγι μας είναι 31 γραμμάρια, έχουμε 
σύνολο 434 σκάγια. Στον κύκλο των 76cm βρήκαμε 332 σκάγια. Αν 
πολλαπλασιάσουμε το σύνολο των σκαγιών που βρήκαμε στον κύκλο με το 
100 και μετά το διαιρέσουμε με το συνολικό αριθμό σκαγιών της γόμωσης, 
δηλαδή το 434, θα έχουμε το ποσοστό της συγκέντρωσης που είναι 76 %. Οι 
πιέσεις που αποδίδει το φυσίγγι είναι 600 bar και η ταχύτητα είναι 420 
V1m/sec και διατίθεται σε Νο  7, 8, 9,10. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε από 
αυτό το φυσίγγι είναι ότι είναι ένα φυσίγγι που μπορεί να χρησιμοποιείται 
όλο το χρόνο, χωρίς κανένα πρόβλημα, μιας και στις δοκιμές που το 
υποβάλαμε έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης τα υλικά με τα οποία 
είναι φτιαγμένο αυτό το φυσίγγι δε θυμίζουν σε τίποτα οικονομικό φυσίγγι. 

 

GORILLA shoots  gr 32 red  

Το 32 red γεμίζεται σε πλαστικό κάλυκα, χρώματος κόκκινου και το ύψος του 
μετάλλου είναι 12mm. Το κλείσιμο του κάλυκα, ιδιαίτερα προσεγμένο, είναι 
αστεροειδές 6 πτυχών και το ύψος του φυσιγγίου κλειστό είναι 58,5mm. Η 
συσκευασία είναι των 25 φυσιγγίων, χρώματος μαύρου και κόκκινου, 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 G3000 της BASCHIERI & PELLAGRI, 
τροποποιημένη μονοβασική. Το κυάθιο το SUPER G της GUALANDI, με 
ύψος 22mm. Τα σκάγια έχουν βάρος 32 γραμμάρια και είναι ημίσκληρα. 
Αξιολογώντας τις πρώτες ύλες, θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά άριστες. Στον 
πίνακα των δοκιμών τώρα. Το φυσίγγι δοκιμάστηκε στα 35 μέτρα με κάνη 
66cm συσφίγξεως (***) άστρα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε  με θερμοκρασία 
19 βαθμών Κελσίου και υγρασία 63%. Τα σκάγια ήταν Νο8. Τα ζυγίσαμε για 



να έχουμε τον ακριβή αριθμό σκαγιών. Για την ακρίβεια ζυγίσαμε 2 
γραμμάρια και μας έδωσαν 28 σκάγια. Αφού, λοιπόν, το φυσίγγι μας είναι 32 
γραμμάρια, έχουμε σύνολο 448 σκάγια. Στον κύκλο των 76cm βρήκαμε 351 
σκάγια. Αν πολλαπλασιάσουμε το σύνολο των σκαγιών που βρήκαμε στον 
κύκλο με το 100 και μετά το διαιρέσουμε με το συνολικό αριθμό σκαγιών της 
γόμωσης, δηλαδή το 448, θα έχουμε το ποσοστό της συγκέντρωσης που είναι 
78 %. Οι πιέσεις που αποδίδει το φυσίγγι είναι 620 bar και η ταχύτητα είναι 
415 V1m/sec και διατίθεται σε Νο  7, 8, 9,10. Είναι ένα φυσίγγι που μας 
εντυπωσίασε ιδιαίτερα με τις τιμές που μας έδωσε. Φυσίγγι που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για όλα τα κυνήγια μικρών και μεσαίων θηραμάτων. Δίκαια 
έχει κατακτήσει μια θέση στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία φυσιγγίων στην 
Ελλάδα, μιας και η γόμωση των 32 γραμμαρίων είναι η πιο δημοφιλής στη 
χώρα μας. 

GORILLA shoots  gr 32 blue  

Το 32 blue γεμίζεται σε πλαστικό κάλυκα, χρώματος μπλε και το ύψος του 
μετάλλου είναι 16mm. Το κλείσιμο του κάλυκα, ιδιαίτερα προσεγμένο, είναι 
αστεροειδές 6 πτυχών και το ύψος του φυσιγγίου κλειστό είναι 58,5mm. Η 
συσκευασία είναι των 25 φυσιγγίων, χρώματος μπλε και πράσινου, 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 είναι το γνωστό M688. Η πυρίτιδα η SLC της CHEDDITE,  
μονοβασική. Το κυάθιο το SUPER G της GUALANDI με ύψος 22mm. Τα 
σκάγια έχουν βάρος 32 γραμμάρια και είναι ημίσκληρα. Αξιολογώντας τις 
πρώτες ύλες, θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά άριστες. Ας πάμε και στον 
πίνακα των δοκιμών τώρα. Το φυσίγγι δοκιμάστηκε στα 35 μέτρα με κάνη 
66cm συσφίγξεως (***) άστρα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε  με θερμοκρασία 
18 βαθμών Κελσίου και υγρασία 64%. Τα σκάγια ήταν Νο8. Τα ζυγίσαμε για 
να έχουμε τον ακριβή αριθμό σκαγιών. Για την ακρίβεια ζυγίσαμε 2 
γραμμάρια και μας έδωσαν 28 σκάγια. Αφού, λοιπόν, το φυσίγγι μας είναι 32 
γραμμάρια, έχουμε σύνολο 448 σκάγια. Στον κύκλο των 76cm βρήκαμε 373 
σκάγια. Αν πολλαπλασιάσουμε το σύνολο των σκαγιών που βρήκαμε στον 
κύκλο με το 100 και μετά το διαιρέσουμε με το συνολικό αριθμό σκαγιών της 
γόμωσης, δηλαδή το 448, θα έχουμε το ποσοστό της συγκέντρωσης που είναι 
83 %. Οι πιέσεις που αποδίδει το φυσίγγι είναι 650 bar και η ταχύτητα είναι 
415 V1m/sec και διατίθεται σε Νο 7, 8, 9. Συμπέρασμα, άριστης  ποιότητας 
υλικά και δίκαια το ΚΑΛΟ 32 της εταιρείας. Φυσίγγι για κυνήγι πέρδικας και 
μπεκάτσας κυρίως, αλλά και για τσιχλάδες που πληρώνουν κάτι παραπάνω 
για ένα καλό φυσίγγι. 

Σήμερα, μετά από 3 χρονιά καθολικής αποδοχής από τους Έλληνες κυνηγούς, 
τα φυσίγγια GORILLA SHOOTS ξεχωρίζουν στον ανταγωνισμό. Μένει τώρα 
σε εσάς να επιβεβαιώσετε την αποτελεσματικότητα των φυσιγγίων GORILLA 
shoots. 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. 

 


