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– italienske fuldblodshaglbøsser til sport og jagt.
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VÅBEN: Er du på udkik efter en haglbøsse til flugtskyd-
ning, og kunne du godt tænke dig en O/U, som fabrikken  
siger kan skyde en million skud, så bør du kikke nærmere 
på denne måneds test af Cæsar Guerini Invictus I. Er du 
mere til en fuldblodshaglbøsse til efterårets jagter, så tester 
vi også Cæsar Guerini EVO O/U i kaliber 20.

Cæsar Guerini – en våbenvirksomhed i vækst
Cæsar Guerini er stiftet af brødrene Giorgio og Antonio 
Guerini og har hurtigt etableret sig som den næststørste 
producent af våben – kun overgået af Beretta. Guerini-
brødrene har en fortid hos våbenproducenten Rizzini, hvor 
de arbejdede for deres onkel Battista Rizzini, indtil de etab-
lerede deres egen våbenfabrik i 2002. Fabrikken ligger i 
Norditalien, syd for byen Brozzo, langs floden Fiume Mella. 
Cæsar Guerini er ikke den eneste våbenproducent i områ-
det, der også huser Fausti Stefano, Fair, Falco, Rizzini, Sa-
batti og mange flere. Fabrikken er specialiseret i O/U, som 
leveres i mange modeller og kalibre. Cæsar Guerini produ-
cerer også fire modeller af halvautomatiske haglbøsser 
samt fire modeller af O/U-dobbeltrifler.

Cæsar Guerini Invictus I  
– et gevær til den kræsne sportsskytte.
Invictus I fås i en række udførsler – både som sporting- og 
trapmodel. Vores testeksemplar er en sportingmodel med 
76 cm lange løb i kaliber 12/70. Invictus I bliver leveret i en 
sort plastikkuffert med en indsats af rødt stof. Kufferten 
rummer ud over geværet en plastikboks til de otte chokes, 
som følger med, en nøgle til adskillelse af baskyle og bag-
skæfte, en nøgle til chokes samt en nøgle til justering af af-
trækkerens placering. Kufferten er af rimelig kvalitet, men 
langt fra en kvalitet, hvor jeg ville anbefale den til flyrejse, 
da plastikken er for blød til at kunne beskytte våbnet. 
Umiddelbart giver Invictus I et godt indtryk, den er let at 
samle og betjene, og alle overflader fremstår veltillavede 
med god tilpasning mellem træ og metal. Løbene er blankt 
sortbrunerede og sammenloddede med ventilerede skinner. 
Sigteskinnen er ligeledes ventileret og taperet fra 10 mm ved 
kammeret til 8 mm ved mundingen. Sigtekornet er et hvidt 
perlekorn i metal og plast, og der er også et lille Lyman- 
korn i metal midt mellem kammer og munding. Løbene er 

indvendigt hårdtforkromede og forsynet med otte stk. ud-
skiftelige MAXIS-chokes. Løbet er overbore, hvilket vil 
sige, at løbets indvendige diameter er 18,6 mm, hvor det 
normale for et kaliber 12-løb er 18,4-18,5 mm. De otte cho-
kes dækker trangboring fra 18,6 mm til 17,6 mm, hvilket gi-
ver rigtig gode muligheder for at tilpasse trangboringen til 
alle typer af patroner og forhold.

Invictus I fås i tre løbslængder på 71 cm, 76 cm og 81 cm. 
Alle i kaliber 12/70. Vores testgevær er med 76 cm lange 
løb. Baskylen er i blankt stål og skåret ud af et stykke me-
tal. Baskylen og bagskæftet er samlet med en gennemgå-
ende bolt. Bokslåsen er forsynet med et særligt Invictus-lå-
sesystem, som vi kommer tilbage til. Aftrækkeren er juster-
bar og kan flyttes 15 mm fra bagerste til forreste position. 
Aftrækket står skarpt uden slæb på 1,5 kg. Sikringen er ma-
nuel, og løbsvælgeren er indbygget i sikringsknappen. Om-
skifteren mellem første og andet skud påvirkes af rekylen. 
Bagskæftet er med pistolgreb og forsynet med en lille bule 

ud i håndfladen. Bagkappen er af sort 
gummi. Skæftet er i valnød og over-
fladebehandlet med en hærdende olie. 
Standardskæftelængde er 37,7 cm med 
en krumning/drop på 35 mm ved næ-
sen og 55 mm ved hælen. Cast off er 
ikke oplyst, men opmålt til ca. 3 mm. 
Fabrikken tilbyder en række individu-
elle valg af skæftemål mv. mod merbe-
taling.

Invictus

Invictus har rødder i latin og kan  
oversættes til uovervindelig. Mange 
forbinder ordet med spillefilmen fra 
2009 om Nelson Mandela. Filmtitlen 
henviser til et digt med samme titel, 
digtet er skrevet af William E. Henley 
(1849-1903) i 1875 og handler om at 
kunne møde modgang med stoisk ro 
og oprejst pande. Digtet skulle efter 
sigende have haft stor betydning for 
Mandela under hans lange ophold i 
fængsel.

Fuldloddede skinner og perlekorn i metal er 
med til at give Cæsar Guerini Ellipse EVO et 
klassisk look.

Lyman-korn på Cæsar Guerini Invictus I.

Cæsar Guerini Invictus I

Cæsar Guerini Ellipse EVO
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En million skud
Når et knæklåsvåben affyres, vil trykket fra affyringen for-
søge at åbne våbnet. Dette forhindres ved at forsyne løbets 
kammerdel med en eller flere lukkeknaster, som lukker 
sammen med hovedbolten. På O/U er hovedbolten ofte ikke 
en gennemgående bolt, men delt i to tappe på hver side af 
baskylen eller som på Invictus I to udfræsninger i hver side 
af baskylen, som lukkeknasterne hviler i.

For at låse våbnet er der et antal bevægelige låserigler i 
baskylen, som låser sammen med lukkeknasterne og der-
ved sikrer, at våbnet ikke springer op under affyring. Låse-
riglerne påvirkes via toplukkenøglen. Det er de overlap-
pende overflader på lukkeknaster, hovedbolt og låserigler, 
der bærer slitagen på låsen.

På Invictus I har man forstærket låsen ved dels at gøre  
låsen bredere, så lukkeknasterne får en større overflade, 
dels ved at forsyne låsen med udskiftelige Invictus-cams 
(lukkeknaster) og en Invictus-blok, som ses i bunden af  
baskylen som et stykke guldfarvet metal. Både Invictus-
cams og Invictus-blok kan udskiftes, når de er slidte ved at 
løsne et antal skruer; dette arbejde bør man overlade til en 
fagmand. Det er på baggrund af den forstærkede lås og ud-
skiftelige Invictus-cams og -blok, at Cæsar Guerini lover en 
million skud i markedsføringen. Invictus I har været på 
markedet siden 2015 og har klaret sig rigtig godt uden re-
klamationer.

Cæsar Guerini Ellipse EVO  
– en smuk og stilren O/U til jagt
Cæsar Guerini Ellipse EVO er en af 15 jagtmodeller af O/U, 
som fabrikken tilbyder. Af disse modeller leveres syv også i 
en lightversion, der er 400-500 gram lettere end standard-
modellen. Ellipse EVO leveres i kaliber 12, 20, 28 og 36, 
både i standardudførsel og i en lightmodel, Ellipse EVO 
Light, som er 500 gram lettere end standardudgaven i kali-
ber 20, 28 og 36 samt 400 gram lettere i kaliber 12. Vores 
testvåben er en Ellipse EVO i kaliber 20/76 og med 76 cm 
lange løb. Våbnet leveres i en sort plastkuffert af samme 
model som omtalt under Invictus I, i kufferten er der ud 
over våbnet, fem stk. udskiftelige chokes i en plastæske, en 
chokesnøgle og rembøjler til evt. eftermontering. Løbene er 
blankt sortbrunerede med fuldloddede skinner uden venti-
lering. Sigteskinnen er otte mm ved kammeret og taperet 
til seks mm ved mundingen. Løbene er indvendigt hårdt-
forkromede og forsynet med perlekorn i metal.

Baskylen er en ”rounded body” med afrundede sider og 
bund, som ser godt ud, men også giver våbnet et elegant ud-
sende uden skarpe kanter. Baskyle og aftrækkerbøjle er 
smukt lasergraveret med akantus schroll. Låsen er en 
bokslås, som er konstrueret efter velafprøvede principper, 
og som fremstår enkel og solid. Aftrækket er singleaftræk 
og står skarpt uden at slæbe med en aftræksvægt på 2,3 kg. 
Sikringen sidder på kolbehalsen og er let at betjene. Om-
skifteren mellem første og andet skud påvirkes af rekylen. 
Våbnet er som standard uden løbsvælger, men dette kan li-
gesom dobbeltaftræk tilkøbes via costum shop.

Slitage
Slitage på låsen opstår både under affyring af skud, og når vi 
åbner og lukker våbnet. Ved betjening af våbnet er det vigtigt, 
at vi ikke smækker låsen unødigt hårdt sammen, men lukker 
låsen med et lille klik, der indikerer, at låseriglerne er faldet på 
plads. For at sikre, at låseriglerne falder på plads, bør langt de 
fleste haglvåben lukkes, uden at man holder på toplukkenøg-
len. Forkert eller mangelfuld smøring af låsen kan også forøge 
slitagen på låsen. Metaldelene, som arbejder sammen i låsen, 
slides mindst, hvis de kører på en oliefilm eller i fedt. Dette 
gælder dog kun, hvis olien eller fedtet er rent og ikke fyldt af 
skidt eller sand. Derfor bør man rengøre lukkeknaster og rig-
ler med jævne mellemrum og smøre med ny olie eller fedt. 
Skal våbnet bruges i et miljø med meget støv, kan man med 
fordel anvende et smøremiddel, som tørrer op og dermed 
ikke så let tiltrækker støv.

Cæsar Guerini Invictus I leveres med MAXIS-chokes, som kan skiftes 
uden brug af værktøj.

Her ses det ene Invictus-cam (blå pil) og Invictus-blokken, som er det 
guldfarvede metal i bunden af baskylen. Ved udskiftning af Invictus-
cams og -blokken kan låsen justeres for slid. De to cams hviler i to 
modsvarende udfræsninger i baskylen (rød pil).

Cæsar Guerini Ellipse EVO leveres med fem stk. udskiftelige chokes 
samt rembøjler til eventuel eftermontering.

Maxis-chokes som følger med Cæsar Guerini Invictus I
Trangboring – engelsk/dansk Trangboring i mm Difference i mm

C – Cylinder/Cylinder 18,6 0

S – Skeet/Skeet 18,5 0,1

IC – Improved Cylinder/Forbedret cylinder 18,4 0,2

LM – Light Modified 18,3 0,3

M – Modified/Halv 18,1 0,5

LM – Improved Modified/Forbedret halv eller 3/4 18,0 0,6

LF – Light Full 17,9 0,7

F – Full/Fuld eller 1/1 17,6 1

Praktisk test: 
Cæsar Guerini – Invictus I
Invictus I er lavet til sportsskydning, og det mærker man 
med det samme. Våbnet er på trods af en vægt på 3,7 kg let 
at håndtere, og den høje vægt gør rekylen moderat selv med 
tunge ladninger. Våbnet er neutralt balanceret over hoved-
bolten og har en god ”pointability”, som er den følelse, man 
som skytte har, når våbnet let finder og følger målet. Af-
træksvægten er på 1,5 kg og kontant, hvilket umiddelbart 
giver ro i skudafgivelsen allerede efter få skud. Låsen går 
let, og man skal ikke bruge unødig kraft på at åbne eller 
lukke våbnet. Ejektorerne fungerer fint og kaster hylstrene 
med samme kraft. Skæftet er på sportingmodellen opgivet 
til at have en krumning på 35/55 mm, på testmodellen vir-
kede skæftet mere ret, og en kontrolmåling viste, at skæfte-
målet var nærmere 35/50 mm. At skæftet var mere ret på 
testmodellen, var en fordel for mig, da jeg skyder bedst med 
rette skæfter. Invictus I findes også i en trapmodel, hvor 
skæftets krumning er 31/41 mm, hvis man ønsker et mere 
ret skæfte.

Cæsar Guerini – Ellipse EVO
Denne elegante kaliber 20/76 er med en vægt på 2,8 kg let 
at bære ubesværet over en lang jagtdag. Men ofte er disse 
lette våben vanskelige at skyde med. Dette var ikke tilfældet 
med testvåbnet,  med en løbslængde på 76 cm og balance-
punktet 4 cm foran hovedbolten var der en rigtig god kon-
trol over de lette løb. Våbnet var let at skyde med og funge-
rede upåklageligt. Med en standardkrumning på 37/57 mm 
er våbnet for krumt efter min mening, dels personligt i for-
hold til min fysik, dels generelt. Min erfaring fra Danmarks 
Jægerforbunds skydeskole er, at de fleste skytter har gavn 
af et våben med et mere ret skæfte. Med et krumt våben vil 
man ofte skuldre bøssen lidt for lavt på skulderen for at 
kompensere for krumningen. Skulle jeg anbefale en stan-
dardkrumning til den gennemsnitlige danske jæger, ville 
det være 35/50 mm til en O/U.

Låsen er bygget over velkendte principper og bør ikke give anled-
ning til problemer. På billedet ses Invictus I, men principperne er de 
samme for både Cæsar Guerini Invictus I og Ellipse EVO.
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Aftrækkeren på Cæsar Guerini Invictus I kan justeres 15 mm 
fra forreste til bagerste position. På billedet er  

aftrækkeren i bagerste poition.

Her ses den ”rounded body”, som kendetegner Cæsar Guerini Ellipse 
EVO. Graveringen er akantus schroll, som er en klassisk kombination 
af spiralgravering (schroll) og blomster inspireret af akantus.

Tekniske specifikationer
Navn Cæsar Guerini – Invictus I Sporting Cæsar Guerini – Ellipse EVO

Kaliber 12/70 12/76, 20/76, 28/70, 36/76

Lås Bokslås Bokslås

Løb 71/76/81 cm 66/71/76 cm

Sigteskinne Taperet fra 10 mm til 8 mm Taperet fra 8 mm til 6 mm

Korn Hvidt perlekorn i plast og metal samt et Lyman-
korn

Perlekorn i metal

Sikring Manuel Automatisk

Aftræk Singleaftræk – aftræksvægt 1,5 kg  
Aftrækkerens placering kan justeres

Singleaftræk – aftræksvægt 2,3 kg

Løbsvælger Ja Nej

Chokes 8 udskiftelige MAXIS-chokes i C/S/IC/LM/M/IM/
LF/F

5 Udskiftelige chokes i C/IC/M/IM/F

Bagskæfte Pistolgreb med bagkappe i gummi Semipistolgreb i stil med Prince of Wales-skæfte. 
Bagkappe i træ.

Forskæfte Beavertail Smal beavertail

Rembøjle Nej Ja, leveres sammen med våbnet, men skal efter-
monteres.

Skæftetræ Valnød – behandlet med hærdende olie Valnød – behandlet med hærdende olie

Skæftelængde 377 mm 373 mm

Drop/krumning 35/55 mm 37/57 mm

Cast off 3 mm 3 mm

Vægt 3,7 kg 2,8 kg

Geværkuffert Ja Ja

Vejledende udsalgspris 33.000 kr. 29.995 kr.

Importør Jaguargruppen Jaguargruppen

Sammenfatning
Med Invictus I er det lykkedes Cæsar 
Guerini at skabe en skydemaskine, 
som gør sig godt på flugtskydningsba-
nen. På jagt er Invictus med en vægt 
på 3,7 kg i den tunge ende, især til den 

opsøgende jagt, hvor våbnet skal bæ-
res på en lang jagtdag i hælene på 
jagthunden, men dette er selvfølgelig 
en smagssag. Om Invictus kan skyde 
en million skud, ved jeg ikke, men fa-
brikken har gjort, hvad der er muligt 

for at skabe en driftssikker O/U til 
sportsskytter – både sammenbidte 
professionelle og glade amatører. Med 
en udsalgspris på 33.000 kr. er Invic-
tus I ikke en billig haglbøsse, men hø-
rer til i prisklasse med Beretta 692 og 

lidt dyrere end Browning 725 pro- 
serien, og i det selskab kan den godt 
klare sig.

Ellipse EVO er et studie i elegance 
og gør et flot indtryk. I kaliber 20/76 
er dette våben et fuldblodsjagtvåben, 

som henvender sig til jægeren, som 
søger et let og elegant våben, som 
samtidig er let at skyde med. Det er 
dejligt at se en O/U med fuldloddede 
skinner, det er det rigtige på denne 
type af våben, hvor man sjældent sky-

der våbnet så varmt, at der er behov 
for ventilerede skinner. At det samti-
dig er solidt og let at holde rent er 
yderligere et plus.
lta@jaegerne.dk
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