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TEKSTI JA KUVAT: JANNE POHJOISPÄÄ

ITALIALAINEN METSÄSTYSHAULIKKO

CAESAR GUERINI APEX
Italia tunnetaan laadukkaiden haulikoiden valmistusmaana.
Apex ei tee tässä poikkeusta.
 Apexin tukit
ovat kauniskuvioista turkkilaista
pähkinäpuuta.
Baskyyli on käsinkaiverettu hillityillä arabeskikuvioilla.
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aesar Guerini ei ole kovinkaan
vanha tekijä asevalmistajana.
Itse asiassa yhtiö on perustettu
vuonna 2002 Guerinin veljesten, Giorgin ja Antonion toimesta.
Guerenin veljekset olivat aikaisemmin
töissä Rizzinin tehtaalla, joka on myös
haulikoiden valmistaja. Mukaan tuli
Berettalla ja Sig Armsilla kokemusta hankkinut amerikkalainen Wesley
Lang, josta tuli yhtiön toimitusjohtaja
Guerinin veljesten hoitaessa myyntiä
ja suunnittelua.
Runsaan 15 vuoden jälkeen Guerinia
pidetään Italian toiseksi suurimpana
haulikoiden valmistajana. Nykyisellään Caesar Guernini (jatkossa CG)
omistaa osake-enemmistön italialaisesta Fabarmista, joka myös valmistaa haulikoita.
CG on tullut parhaiten tunnetuksi
ratahaulikoista, joita käyttävät ampujat
ovat keränneet huomioitavan määrän
mitaleita kansainvälisistä kilpailuista.
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Valikoimaan kuuluu myös metsästyshaulikoita päällekkäispiippuisina ja
itselataavina sekä kaksoisluodikoita.
CG:n kaksipiippuiset haulikot ovat
aina vain päällekkäispiippuisia. Hinnallisesti CG:n haulikot sijoittuvat
edullisimpien mallien ja esimerkiksi
Berettan, Browningin ja Krieghofin
välimaastoon.
Esittelyase on mallinimeltään Apex,
joka on lähinnä metsästyshaulikko.
Ase on 12-kaliiperinen, 28 tuuman
piipuilla sekä huomiota herättävän hyvälaatuisilla puuosilla ja kaiverruksilla varustettu.

Baskyyli ja laukaisukoneisto
Baskyyli on yksiosainen takoaihiosta
koneistettu teräskappale. Baskyylin
mitoitus CG:n haulikoissa on moneen
muuhun merkkiin verrattuna kookkaampi. Baskyylissa on pitkät, taaksepäin ulottuvat sivulevyt, jotka ovat
irrotettavissa. Mekanismi ei kuitenkaan ole varsinaisesti sivulukkoinen,
eivätkä vasarat ole kiinni sivulevyissä.
Baskyylissa on vaihdettavat saranatapit, joiden varassa piippupari taittuu.
Monoblock on takoaihiosta koneistettu yksiosainen teräskappale. Monoblock kytkeytyy baskyylin pohjaan

Baskyylin mitoitus on moneen
muuhun merkkiin verrattuna
kookkaampi.

kahdella rinnakkaisella korokkeella ja
lukittuu piippujensuuntaisesti liikkuvalla salvalla, jota ohjataan kääntyvällä
taittovivulla. Viritystanko kulkee baskyylin pohjan läpi laukaisukoneistosta saranalle. Baskyyli on kauttaaltaan
koristeltu hillityillä arabeskikuvioilla,
jotka on hieman yllättäen kaiverrettu
käsin. Sivulevyissä ja liipaisinkaaressa
on minimaaliset jalometalliupotukset.
Laukaisukoneisto on yksiliipaisiminen ja varustettu kahdella iskuvasaralla, jotka on akseloitu liipaisinlevyyn.
Vaihtaja on automaattinen ja rekyylitoiminen. Piipunvaihtaja on rekyylitoiminen, mutta varmistimen yhteydessä on mekaaninen piipunvalitsin,
jolla valitaan ensin ammuttava piippu.
Varmistin on manuaalinen eli ase ei
varmistu automaattisesti viritettäessä.
Varmistin on sijoitettu tukin kaulalle
tavanomaiseen paikkaan, josta se on
tavoitettavissa peukalolla. Liipaisinkaari on erillinen liipaisinlevyyn kiinnitetty osa, ja sen jatke ulottuu pitkälle
pistoolikahvan päätteeseen asti.

 Baskyyli on kaiverrettu käsin ja
varustettu niin sanotuilla valesivulevyillä, joilla ei ole
aseen mekanismin
kannalta merkitystä.
 Perälevy on valmistettu pähkinäpuusta.

Piippupari
Esittelyaseessa oli 28 tuuman eli 709
millin piippupari. Valinnaisesti ase on
saatavilla myös 26 tuuman (660 milliä)
ja 30 tuuman (760 milliä) piippuparilla. Apex-mallia valmistetaan 12-kaliiperin lisäksi kaliipereissa 20 ja 28.
Piiput on valmistettu 42CrMo4-

tyyppisestä teräksestä. Patruunapesä
on etupuolelta avarrettu, mutta CG
käyttää siitä nimitystä DueCon Back
Bored -nimen sijasta. Piipun sisämittaa on jonkin verran avarrettu avarammaksi, ja tätä ominaisuutta kutsutaan
nimellä MaxisBore. Piipunreiät on kovakromattu.
Esittelyase on 12-kaliiperinen ja
varustettu 76 millin patruunapesillä. Aseesta löytyy myös teräshauli-koeammunnan leima. Piiput on istutettu
monoblockiin ja juotettu yhteen etupäästään sekä varustettu molemmin
puolin paikoilleen juotetuilla peitekiskoilla.
Vaihdettavat supistusholkit ovat
CG:n omaa järjestelmää, josta käytetään nimeä MaxisChoke. Käsittääkseni MaxisChoke ei ole minkään muun
merkkisen supistajan kanssa vaihtokelpoinen. Aseen mukana seuraa avaimen kera viiden kappaleen sarja, jossa
ovat mukana tavanomaiset tyypit sylinteristä täyssuppeaan. CG:n metsästyshaulikoiden supistusholkit ovat 60
millin pituisia ja kromattuja.
Ulosheittäjät ovat valikoivat eli poistavat vain ammutun hylsyn. Yläpiipun
päällä on kiilamainen, piipunsuuta
kohti kaventuva, umpinainen ja yläpinnaltaan karhennettu kisko. Piipun
päässä on etutähtäimenä messinkinen
nuppijyvä.

Perä ja etutukki
Aseen puuosat on valmistettu turkkilaisesta pähkinäpuusta. Koeaseen puumateriaali on näyttävää ja kauniskuvioista. Puuosat on öljytty ja kiillotettu.
Perä kiinnittyy tavanomaiseen tapaan baskyyliin perän läpi menevällä
pultilla. Perän sovitus on huolellista työtä. Perässä on jonkin
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Valmistaja................ Caesar Guerini s.r.l, Marcheno,
Italia
Maahantuoja........... Oy K. Hjorth Ab, Tampere,
puh. 03 234 4300
Kaliiperi................... 12/76 (toimii myös 12/70- ja
12/65-patruunoilla)
Toimintaperiaate..... Taittopiippu, päällekkäispiippuinen
Lukkorunko.............. Terästä
Piippu....................... Pituus 709 mm (28”).
Vaihdettavat supistajat.
Tukki........................ Etutukki ja perä pähkinäpuuta.
Aseen pituus............ 1160 mm
Paino........................ 3,41 kg ( tyhjänä, ilman tähtäintä)
Hinta........................ 5840 euroa

 Liipaisinkaaren

jatke ulottuu pistoolikahvan päähän asti.

 Guerinin vaihdettavat supistajaholkit eivät ole
vaihtokelpoisia
muiden merkkien
kanssa.

verran pudotusta, mutta ei juuri
lainkaan sivuvääryyttä. Pistoolikahva on loiva, ja valmistaja kutsuu
sitä Prince of Wales -tyyppiseksi. Pistoolikahvan pääte on suora, ja päätteeseen on upotettu metallilevy. Perän
jatkeena on pähkinäpuusta valmistettu
perälevy, jonka sovitus tukkiin on saumaton. Perän vetopituus on 372 milliä
mitattuna liipaisimesta perälevyyn.
Etutukki on korkeahko ja ulottuu
ylemmän piipun keskilinjan korkeudelle. Etutukin pää on pyöristetty. Valtavirrasta poiketen CG:n haulikoissa
etutukin lukitus vapautetaan Anson-

Etutukki on korkeahko ja
ulottuu ylemmän piipun
keskilinjan korkeudelle.
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tyyppisellä, etutukin päässä olevalla
painonapilla käännettävän vivun sijasta.
Etutukissa ja pistoolikahvassa on käsin leikatut ristikarhennukset. Aseessa ei ole paikoilleen asennettuna hihnalenkkejä, mutta toimitukseen kuuluu
hihnalenkkipari, joista takimmainen
kiinnitetään puuruuvilla perään ja etummainen rakenteeseen kuuluvalla lenkillä alapiipun ympärille. Hihnalenkkien
asennus ja tarve jää kunkin käyttäjän
päätettäväksi.
Esittelyaseen piiput on sinistetty.
Baskyylissä, liipaisinkaaressa ja useimmissa heloissa on pintakäsittelynä Invisalloy-nimellä kutsuttu himmeän harmaa pintakäsittely.

Koeammunta
Koeammuntaa varten oli käytettävissä
kolme erityyppistä metsästyspatruunaa eli Winchesterin 12/70-kaliiperin
Supreme Double X Magnum -patruuna 42 gramman latauksella ja 3 millin
hauleilla, Federalin 12/76-kaliiperin
Prairie Storm -patruuna 46 gramman
latauksella ja 3,25 millin hauleilla sekä
Baschieri & Pellagrin 12/70-kaliiperin
MG Mythos -patruuna 36 gramman
latauksella ja 3,25 millin hauleilla.
Kaikilla patruunoilla ammuttiin
puolisuppealla supistuksella osumakuviot Wannsee-tauluun 35 metrin
etäisyydeltä. Osumaprosentti eli iskemien määrä taulussa oli ¾-suppeasta piipusta ammuttuna Winchesterin
patruunalla 71, Federalin patruunalla
67 ja B&P:n patruunalla 55 prosenttia.

Kuten aina, osumakuviot ovat useimmiten ase- ja patruunakohtaisia sekä
piippukohtaisia.
Suunnattavuudeltaan Apex oli hyvä,
vaikka perä ainakin periaatteessa on
vähän lyhyt. 28 tuuman piipuilla se on
melko tasapainoinen painopisteen ollessa hieman taittosaranan etupuolella. Ase painaa tyhjänä 3,4 kiloa, joten
se on teräsrunkoiseksi melko kevyt.
Rekyyli on varsinkin kovilla latauksilla ihan tuntuva, eikä sitä ole tässä
tapauksessa joustava perälevy pehmittämässä. Puusta valmistettu perälevy
on tyylikäs yksityiskohta. Käytössä se
on kuitenkin altis kaikenlaisille kolhuille. Jahtikäyttöä varten voisi sen
korvaaminen tavanomaisemmalla kumiperälevyllä olla hyvä vaihtoehto.
Ase toimi moitteettomasti. Laukaisukoneisto vaihtimineen ja valikoivat
ejektorit toimivat moitteetta, mutta
CG:n ejektorit eivät poista hylsyä kovin kauaksi, vaan hylsyt putoavat ampujan viereen.
Apex on tehty ja viimeistelty huolellisesti. Työn jälki on hyvää myös
katseelta piilossa olevissa pinnoissa.
Useat yksityiskohdat ovat sellaisia,
että niitä on totuttu näkemään vain
kalliimman hintaluokan haulikoissa.
Ase toimitetaan Negrinin valmistamassa muovisalkussa, jonne se sopii
osiin purettuna. Aseen mukana seuraa
viiden supistusholkin perusvalikoima,
supistusholkkien muovinen säilytyslaatikko avaimineen sekä suomenkielinen käyttöohje. ◼
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