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GORILLA shoots
Crass test
GORILLA shoots SEMI & 36gr
Η GORILLA SHOOTS τώρα πλέον είναι μια 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 απόλυτη τεχνογνωσία, τα
εξαιρετικά υλικά γομώσεως και οι βαλλιστικές δοκιμές καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραγωγής, αλλά και οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυνηγίου κατατάσσουν την
εταιρεία στις κορυφαίες στην Ελλάδα. 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. Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της
εταιρείας ο κ. Γώγος Χάρης είναι κυνηγός και μάλιστα πολύ μανιώδης, έτσι έχει το
πλεονέκτημα της προσωπικής άποψης και συνεχούς δοκιμής των φυσιγγίων στην πράξη.
Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε δύο τύπους από τα φυσίγγια GORILLA SHOOTS, τα
λεγόμενα βαριά της εταιρείας, με κριτήριο τη δημοτικότητα τους, αλλά και με μια δοκιμή
που πραγματοποιήσαμε σε πραγματικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι θα δούμε το

SEMI και το 36gr, φυσίγγια τα οποία απευθύνονται κυρίως στο κυνήγι του λαγού, της
φάσσας, της πάπιας αλλά και στην πέρδικα και την μπεκάτσα, σε πιο ακραίες συνθήκες. Για
να δούμε τι φυσίγγια κατασκευάζει, λοιπόν, η GORILLA SHOOTS. Και ας ξεκινήσουμε με το
SEMI.
GORILLA shoots SEMI
Το βαρύ πυροβολικό της εταιρείας GORILLA shoots. Το SEMI γεμίζεται σε πράσινο
διαφανές κάλυκα με ύψος μετάλλου 20mm, κλεισμένο άψογα με κλείσιμο 6 πτυχών
αστεροειδές. Κλεισμένο το φυσίγγι είναι 58mm. Η πυρίτιδα που βρήκαμε μέσα είναι η
TECKNA, ίσως η καλύτερη αλλά σίγουρα η ακριβότερη πυρίτιδα στην παγκόσμια αγορά. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της πυρίτιδας είναι ότι είναι διπλής βάσης ή αλλιώς
διβασική. Και τι εννοούμε με αυτό; Εννοούμε ότι έχει μεγάλη ποσότητα νιτρογλυκερίνης
στη μάζα της που είναι πλήρως ζελατοποιημένη, και αυτό την κάνει ανεπηρέαστη από τις
καιρικές συνθήκες. Το κυάθιο το SUPER G της GUALANDI με ύψος 19mm. Η συσκευασία
είναι των 25 φυσιγγίων. Πρότυπο θα λέγαμε ότι αποτελούν και σε αυτήν τη συσκευασία
των GORILLA τα στοιχεία που αναγράφονται στη συσκευασία και βοηθούν τον αγοραστή να
ενημερωθεί επακριβώς για το τι αγοράζει. Το καψύλλιο της cheddite, το 2000. Τα σκάγια
έχουν βάρος 38 γραμμάρια, ημίσκληρα και επιγραφιτόμενα. Μετά την ανάλυση των υλικών

πραγματοποιήσαμε και δοκιμή στον πίνακα. Το φυσίγγι δοκιμάστηκε στα 36 μέτρα με
κάννη 66cm συσφίγξεως (***) άστρα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε εν μέσω χιονοθύελλας,
με θερμοκρασία 2,6 βαθμών Κελσίου και υγρασία 82%. Τα σκάγια ήταν Νο5. Τα ζυγίσαμε
για να έχουμε τον ακριβή αριθμό σκαγιών. Για την ακρίβεια ζυγίσαμε 2 γραμμάρια και μας
έδωσαν 17 σκάγια. Αφού, λοιπόν, το φυσίγγι μας είναι 38 γραμμάρια, έχουμε σύνολο 323
σκάγια. Στον κύκλο των 76cm βρήκαμε 246 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 323, θα έχουμε το ποσοστό της συγκέντρωσης
που είναι 76 %. Οι πιέσεις που αποδίδει το φυσίγγι είναι 800 bar και η ταχύτητα 425
V1m/sec, και διατίθεται σε Νο 3, 4, 5, 6.

GORILLA shoots gr36
Το gr36 γεμίζεται σε λευκό διαφανές κάλυκα με ύψος μετάλλου 16mm, κλεισμένο
άψογα και αυτό με κλείσιμο 6 πτυχών αστεροειδές. Κλεισμένο το φυσίγγι είναι 58mm. Η
πυρίτιδα που βρήκαμε μέσα είναι η ΜΒ 36, προοδευτική μονοβασική της BASCHIERI &
PELLAGRI. Το κυάθιο το SUPER G της GUALANDI, με ύψος 19mm. Πρόκειται για τάπες
παγκοσμίου φήμης και εξαιρετικής ποιότητας. Η συσκευασία είναι των 25 φυσιγγίων. Τα
στοιχεία που αναγράφονται στη συσκευασία βοηθούν τον αγοραστή να ενημερωθεί
επακριβώς για το τι αγοράζει. Το καψύλλιο της cheddite το 2000, όπως και στο SEMI, ένα
καψύλλιο ισχυρής ισχύος. Τα σκάγια έχουν βάρος 36 γραμμάρια ημίσκληρα και
επιγραφιτόμενα. Το φυσίγγι δοκιμάστηκε στα 36 μέτρα με κάννη 66cm συσφίγξεως
(***)άστρα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε εν μέσω χιονοθύελλας, με θερμοκρασία 2,3
βαθμών Κελσίου και υγρασία 80%. Τα σκάγια ήταν Νο6. Τα ζυγίσαμε για να έχουμε τον
ακριβή αριθμό σκαγιών. Για την ακρίβεια ζυγίσαμε 2 γραμμάρια και μας έδωσαν 21 σκάγια.
Αφού, λοιπόν, το φυσίγγι μας είναι 36 γραμμάρια, έχουμε σύνολο 378 σκάγια. Στον κύκλο
των 76cm βρήκαμε 315 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 378, θα έχουμε το ποσοστό της συγκέντρωσης που είναι 83 %. Οι
πιέσεις που αποδίδει το φυσίγγι είναι 700 bar και η ταχύτητα είναι 410 V1m/sec, και
διατίθεται σε Νο 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι και τα δύο φυσίγγια είναι φτιαγμένα από άριστα
υλικά και πραγματικά μας εντυπωσίασαν με την απόδοση τους, δεδομένου των καιρικών
συνθηκών. Όσων αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, τα συμπεράσματα δικά σας. 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.

