Kun perinteikäs
laatu ja uusin
teknologia kohtasivat, aseteollisuuden
sydämessä Bresciassa,
syntyi Caesar Guerini.
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» 10 mm kisko
» 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
» paino: 3,5 kg
» saatavana myös vasenkätisenä
» säädettävällä tukilla
2.790€ / 30” piiput

Laukaisu on täsmällinen. Mekanismissa on erityinen
liikkuva paino, joka vähentää kitkaa liipaisinta vedettäessä.
Urheiluammuntamalleissa liipaisin on yksilöllisesti säädettävissä.

Kun rata-ampujana haet sitä pientä ylimääräistä etua.

-lisävarusteet:
Sopivat kaikkiin Guerini
haulikoihin joissa on säädettävä poskipakka.
Lisävarusteet voidaan
asentaa helposti itse.

Caesar Guerinin piiput on valmistettu huippulaadukkaista raaka-aineista ja muotoiltu optimaalisella tavalla.
Piippujen DueCon- ja MaxisBore -ominaisuudet optimoivat haulien nopeuden ja vähentävät haulien ”tarttumista”. ”MaxisBore” vähentää myös ampujan tuntemaa
rekyyliä. Lisäksi piipuissa on optimoitu MaxisChoke
-vaihtosupistajajärjestelmä.

Caesar Guerinin PitStop-huolto-ohjelma tarjoaa Trap-,
Skeet- ja Sporting-rata-ammuntahaulikoille yhden
ilmaisen huollon maahantuojalla kahden vuoden aikana
ostopäivästä.
Caesar Guerinin 15 vuoden takuu koskee aseen metalliosia. Takuuehdot luettavissa osoitteessa www.hjorth.ﬁ.

UUTUUS
NYT 12/76

Tempio Syren 12/70 28”

Hinnat voimassa 15.10.2020 asti.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.
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vuod

e

hinta 3.790€

DTS Balancer -painoilla säädellään aseen tasapainoa liikuttamalla
painoja piipun suuntaisesti.
DTS Balancerit asennettaan piippujen
ventiloituun välikiskoon.

Nyt naisille oma uutuusmalli
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DTS Kinetic Balancer vähentää
rekyyliä, mukana tulevien painojen
avulla voidaan säätää aseen tasapainoa. DTS Kinetic Balancer asennetaan tukin sisälle.

maahantuoja:

vuod

hinta 3.490€

» paino: 3,75 kg
» aseeseen saatavilla
DTS-lisävarusteita
(Dynamic Tuning System)
» säädettävä poskipakka
» teräshaulitestattu

hinta 3.395€
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Caesar

» teräshaulitestattu
» 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
» öljytty pähkinäpuinen
tukki, pituus 37,7 cm
» paino: 3,6 kg

» puolikorkea kisko ja poskipakka
» kaliiperi 12/76
» piiput 30” ja 32”
» MaxisBore-/DueCon –piiput
» 10 mm kisko
» 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
» öljytty pähkinäpuinen tukki, pituus 37,7 cm
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Summit Ascent DTS Sporting -haulikko

e

hinta 2.290€

Sporting-ase, joka ei ole umpiruma.

» kaliiperi 12/76
» piiput 30” ja 32”
» MaxisBore-/DueCon –piiput
» 10 mm kisko
» Beavertail-etutukki
» säädettävä poskipakka

vuod

ta k u u

» kaliiperi 12/76
» piiput 28” ja 30”
» MaxisBore-/DueCon –piiput
» öljytty pähkinäpuinen tukki,
pituus 37,7 cm
» teräshaulitestattu

Summit Sporting Custom -haulikko

Caesar Guerinin haulikoissa on erittäin hienot ja aina
käsityönä viimeistellyt kaiverrukset. Kaiverrukset tulevat erityisesti edukseen sivulevyllisissä malleissa. Caesar
Guerini sivulevyhaulikoissa ei ole kaiverrusta häiritseviä
tappeja tai ruuveja.
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Caesar

Tyylikäs laatuhaulikko on saatavana myös Trap-versiona.
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Tervetuloa
tutustumaan!

Temper Sporting -haulikko

Caesar

Nyt premium-luokan
Caesar Guerinit saatavana myös Suomessa.

