
Guerini Maxum Trap

Hardcore sportlng gevar
tll specialister

Der er fonskellige discipliner inden fon sportsskydning: jagtskydning,

sporting, skeet og trap. Hen tester vi et specialgever ti! trap,
Cesar Gueninis Maxum Tnap. I trap-disciplinen skydes den udelukkende

det, vi andne kalder bagduen, fna fem standpladser og med udkast
fra samme position. Men maskinen drejen hele tiden, sA man ikke helt
kan fonudse, hvilken retning duen flyven i.

Tekst og foto Thorkild Ellerbak

asar Guerini har i de se-

nere 6r markeret sig starkt
p6 markedet med bdde
jagtgevarer og sportsge-
v&rer. Der er efterhdnden

et stort udvalg at velge imellem til

mange forskellige priser. Falles for

Guerinis geverer er hai kvalitet, ny-

tankning og ikke mindst en finish,

som sl6r mange af konkurrenterne.

Det er en af de nyeste aktorer Pd

markedet, som startede i 61 2000,

hvor brodrene Antonio og Giorgio

Guerini efter mange 6r i den italienske

vdbenindustri valgte at lave noget nyt

og anderledes.
Helt fra starten har det varet afga-

rende, at der skulle produceres v6ben

i en haj kvalitet og samtidig tages

estetiske hensyn, s6 en Guerini ikke

blot er et godt, velfungerende vdben,

men ogs6 smukt at se p6. P6 sin egen

mdde er det en typisk italiensk tilgang,

at kvalitet og design skal folges ad.

Tenk blot pd italienske produkter i

mange andre sammenhange, hvor
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udseendet spiller en vasentlig rolle.

I dag er Casar Guerini bredt ud over

USA og England, som er de helt store

markeder, men herhjemme har

mange danske jegere og sportsskyt-
ter ogsd opdaget Guerinis gev@rer.

Jeg har testet flere af Guerinis mo-

deller, og et tilbageblik p6 mine tests

bekrafter, at vi taler om noget, der

ikke ligger i den strsm af masseprodu-

cerede v6ben, vi ellers ser specielt fra

Italien: De har alle scoret ret hojt i min

karakterbog.

Guerinis graueringer findes i forskellige uersioner.
pd denne model er den ifatge fabrikken hdndgraueret. Der er dog tale om en lasergrauering

af meget hoj kuatitet, som sd fdr en efterbehandting af fabrikkens egne graDorer. Det kan bdde ses og markes.
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M axum- geuaret bleu testet pd Flugtskydningscenter
Karup, og den erfarne trapskytte Srig Sommer

tog en runde med geueret. Dommen uar posi fiu,
dog med en bemarkning om, et det nye geuer er for

srrom I kisen og bor justeres.
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Hai trap-sigteskinne
Valget af Maxum-modellen til denne
sportstest er begrundet i, at Maxum-
modellen er popular blandt danske
sportsskytter. Den f6s i udgaver til

sporting og trap. Og den f6s med for-
skellige labslengder helt op til B6

centimeter.
Det, der adskiller trap-modellen fra

de andre, er farst og fremmest den
forhojede sigteskinne. Hvorfor hreves

skinnen flere centimeter? Forklarin-
gen er, at ved trapskydning er det af-
gorende, at skytten kan se duen ud

for kornet. Det er ogs6 mit allerforste
indtryk ved at skuldre en Maxum Trap,

at jeg nermest instinktivt lukker det
ene oje og sigter, hvilket jeg jo absolut
ellers ikke gor.

Erfarne trapskytter kan godt gen-

kende reaktionen. Men de skyder ikke

med et sigteoje, men med begge ojne
6bne og har s6 skinnen.lusteret ind, sA

de fanger duen med kornet i bunden
af skiven. Det er noget, der krever
trening, og mine forste forsog p6

trapbanen var da heller ikke overbevi-
sende. Det er en anden m6de at

skyde p6, og det er klart, at det krever
et godt tilpasset gevar.

Testgeveret er bygget med en

masse forskellige justeringsmulighe-

der. Fzrst og fremmest kan man for-
holdsvis nemt skifte bagkappen, s6

den passer. At kappen p6 testmodel-
len er af gummi, synes jeg ikke er en
god ide til sportsskydning. Gummi-
kappen kan alt for nemt fange tojet og

hindre en hurtig skuldring. Specielt
her i den kolige del af sesonen.

Dernest er skeftet justerbart p6

toppen til siderne og opad eller nedad.
Jeg har tidligere testet geverer med
justerbart skafte og ved fra erfarne
skytter, at det ikke altid er en let pro-

ces at f6 skeftet skudt ind med den
rette justering. Til gengeld har man
det perfekte skefte, n6r det er juste-

ret.

Den 10 millimeter brede skinne,
som haver sig op til tre centimeter
lige over forskeftet, har ogs6 forskel-
lige justeringsmuligheder. For enden
ved kornet kan skinnen justeres op
eller ned, s6 skytten lige netop f6r en
placering af skinnen/kornet, s6 det

passer med, at man kan se hele duen.

lgen ikke noget, man lige gor pd en

times tid, men i den rigtige position

forbedrer det skydningen ganske ve-
sentligt if alge trapskytterne.

Endelig kan man tilkobe vagtklod-
ser til at placere p6 piberne, eller ret-

tere i det ventilerede mellemrum. Det
er noget, de fleste af os kan forholde
os til. Det er afgorende, at et gever
har den rette balance, som for jagtv6-

bens vedkommende nesten altid vil

v@re med balancepunktet ved hoved-
bolten. P6 sportsgevarer kan det for
nogle vere en fordel at legge lidt
mere vegt ud foran. Alt afhengig af

skydestil selvfolgelig.
Endelig er aftrekkeren justerbar, og

der folger specialverktoj med geve-
ret til alle de forskellige justerings-

skruer.

Otte chokes i pakken
Der ligger ikke ferre end otte chokes
i kufferten, hvilket for de fleste vil

vere nermest uoverskueligt. Men
igen: Dette er et specialgever for den
seriose og dedikerede sports(trap)- >
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Guerini Maxum Trap

skytte. Derfor kan der vere mening i

at have et godt udvalg af chokes. Man

skal selvfolgelig ogs6 tage i betragt-
ning, at lsse chokes i hoj kvalitet ko-

ster en del penge.

Det er Guerinis egne MaxisChoke

Competition i boringer fra cylinder til

full choke. Det er forholdsvis lange

chokes, som har ca. to-tre centimeter
uden for piberne.

Piberne er boret i den s6kaldte Ma-

xisBore, hvilket dybest set er det
samme som Back Bore, som mange

andre producenter tilbyder. Det bety-
der en nesten ubetydelig udvidelse

af det indvendige i piben en tredjedel
efter kammeret, og effekten skulle

bl.a. vare mindre rekyle, bedre sam-

ling p6 haglene og en javnere haglfor-

deling.
Guerini lagger som navnt stor

vagt pd udseende og finish. Det har
jeg set hos alle de modeller, jeg har

haft i henderne og skudt med. Selv-

folgelig ogsi her, hvor sidepladerne
giver ekstra legeplads for graverin-

gerne. Det er lasergraveringer, men

Guerini kalder det alligevel hdndgrave-

ring, fordi overfladerne efter laseren

kommer i rigtige menneskehander
hos fabrikkens egne gravarct. Her bli-

ver de efterpudset og filet lidt, og re-

sultatet er noget, som de avrige
italienske producenter kunne lare no-

get af : en meget fornem og flot grave-

ringsteknik med en god dybde, uden

at det bliver for skarpt eller for den

sags skyld vulgert. Og det er ikke

noget, som f6r prisen til at gA i him-

melholde.
Det er jo ikke ligefrem graverin-

gerne, de seriose sportsskytter priori-

terer, men her f6r man det med i

prisen, og det ser godt ud. Der er
graveret pd alle flader, og det er m6-

ske ikke helt nodvendigt.

Skeftet er i blankpoleret olieover-

flade, og ligesom alle andre finish-
punkter har der lige varet et par

menneskehander inde over. Det kan

ses og merkes, fx iovergangene mel-

lem metal og tra. Netskaringerne
st6r skarpe uden at skere. Pd skyde-

banen modte jeg en garvet sports-
skytte med sit helt nye gevar i

mellemprisklassen. Det var flot, men

netskeringerne p6 forskaftet stod

simpelt hen s6 skarpt, at han bogsta-
veligt talt skar sig (lidt) til blods.

En del justering
Lsbene pa testmodellen er 76 centi-
meter og med en dyb matsort over-

flade. Det passer til gevaret, mens

andre m6ske gerne vil have den mere

klassiske sorte, blanke overflade.

En ting m6tte jeg dog sande ved

testskydningen, og det var, at geva-

ret 96r stramt. Der skulle lagges
krefter i, bSde ndr det skulle 6bnes og

lukkes. Det er fint, at det passer rigtig
godt, men her var det virkelig for godt.

I praksis betyder det, at man bruger

alt for mange krafter p6 6bning og

lukning.
De fleste helt nye geverer gar

stramt. Det er jo dybest set et udtryk
for, at det hele passer godt sammen.

Jo dyrere geverer, jo mere precise
differencer i samlingen og derfor ogsd

mindre modstand. Her er dog tale om
'stram i overkanten', og det er noget,

der forholdsvis enkelt kan justeres,

inden man tager geveret i brug.

Jeg testede trapgevaret sammen

med en erfaren trapskytte. Vi er

begge af nogenlunde samme statur
og havde derfor besvar med skefte-
lengden, som var et par centimeter
for langt. Kombineret med gummi-

bagkappen gav det faktisk problemer,

som var svare at kompensere for,

selv for erfarne folk. Det er ikke gev@-

rets skyld, men vilk6rene, n6r man

som jeg tester gev@rer lige fra hyl-

den.
Jeg havde justeret skaftet forkert

til siden, men efter et par runder fik
jeg dog mere greb om det. Det va-
sentlige for en som mig er, at aftrak-
keren kan skubbes ret langt bagud, s6

jeg fdr et godt greb om skaftet. Det

er en simpel operation pe dette ge-

var. 56 det lidt for lange skefte kan

kompenseres i aftrakkerens juste-

ring, som faktisk har en ret lang gang.

lngen af os var i tvivl om, at det er et
smukt kvalitetsvdben med gode sky-

deegenskaber. Men som med alle

speclalv6ben med mange justerings-

muligheder skal der en hel del skud til,

for man er helt dus med s6dan et ge-

v&r.

Helt igennem klossisk itoliensk baskyle
og lobskobling med lukkeknaster i bun-
den. Der er ejektor pd geuaret, huilket
ikke alle sportsskytter er begeisffede

for, men det er standard ligesom der er
manuel sikring.



ldsen er i det sdkaldte
lnuisalloy. Guerinis

egen alu-legering, som
hor stor styrke, og

mekanikken er ogsd
klossisk italiensk. Op-

hengene til lsbssattet
er udskiftelige, og

selu induendig er der
en pan finish.

Med 3,7 kilo pd vagten er rekylen i

hvert fald ikke noget at snakke om.
Sportsvdben er tungere end jagtv6-

ben, og delgar meget for at f5 rekylen
dempet.

Kraver tilvanning
Forskellen p6 sportsv6ben og jagtv6-

ben er ikke blot vegten. Generelt er
skefterne storre og med mere hzjde.
Og s6 fremstilles en del af dem med
justerbart skafte som pA testmodellen.

I de fleste tilfelde vil mange ogsd
valge forholdsvis lange lab. PA denne
Maxum er lobene 76 centimeter, men
i serien kan man ogs6 velge 81 eller
helt op til 86 centimeter lab, Moden
dikterer lange, lange lab, og det kan

have fordele. Det er farsl og frem-
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mest balancen og svinget, der pivir-
kes af lengere lob. Selve effekten p6

en lerdue er updvirket af lobslangde.
Den henger udelukkende sammen
med, om man kan ramme.

56 er der valget af choke: Full/full er
toppen, ndr man snakker med sports-
skytter, men det er langtfra alle, som
kan udnytte den tette choke. Som en
erfaren skytte sagde: "Du skal op pe

at skyde 15.000-20.000 skud p6 den
gode m6de, far du f6r fuldt udbytte af
f ull-chokes."

Vi testede med den klassiske kom-
bination at 114 og 112 choke, og det er
ogs6, hvad mange bruger. Er man i

den bedre halvdel, hedder det mdske
112 og 314. Det giver en god samling
pi afstanden til de klassiske duer, og

Guerini Maxum Trap

duerne bliver til pulver. Hvis man alts6
kan ramme.

Det skal lige navnes, at det italien-
ske gen sl6r igennem i den medfol-
gende plastkuffert. Den er knaldrod
og med sort flojl indvendig. Det er nok
den mest sexede geverkuffert, jeg

har set.
Maxum f6s som navnt i bdde al-

mindelig sportingudgave og i denne
trapmodel. Man kan ogs6 velge al-

mindeligt skafte og som navnt ad-

skillige lobslengder. Denne testmodel
tiltrakker primert de virkelig dedike-
rede trapskytter. Vi andre vil nok 96
efter noget knap sd specialiseret. Til

den naste test her i JAGT, Vildt & Ve-

ben finder jeg et godt, brugt sporting-
gever, hvor de fleste kan vare med. r >

Aftrakkerbojlen er ikke i guld (!).

Heldiguis, og afstanden
kan glidende justeres frem
eller tilbage alt efter behou.

Rummelig og'blod'
bojle med graueringer.
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Guerini Marum Trap

Otte chokes i en

lille kasse. Sd er der
noget at ualge
imellem, og for

mange sportsskyt-
ter er det en fordel.
Ved sportsskydning
er det mere almin-

deligt at skifte mel
lem chokes, end det

er pd jagtudben.
De hedder

MaxisChoke og

rager uden for
labene.

Gesan Guerini Maxum Trap
Pris:38.995 kroner
Testgevaret en udlint af Jagthuset Kr. O. Skov,
Bording
(Kanakterskala: O-5 pletskud)

Finish aal}a
Under nonmale omstendigheder ville geveret fe
topkarakten for sin finish. Det gor det ogsA pA alle

andr"e felter end lige den famose stramme lukning. Det
kan justeres og sA er vi pA rette vej. Det er usedvanligt,
at Guerini ikke her lever op til sin egen standard.

tri}ttKonstruktion
Gueninis konstruktion ligger i den absolutte top
blandt de italienske over/undene. Det er en pA mange

mAder traditionel over/under, men med smA detaljen,

som adskillen gevererne fra de ovnige fra Norditalien
og for den sags skyld andre dele af verden.

Hindtering ltlr
Det er noget uretferdigt, at specialgevenet f6r en

skramme i denne disciplin i karakterbogen. Men

det ville kreve mange, mange skud, hvis jeg skulle
lere at hAndtere det til fulde. Og sA trekker den

stramme lukning ogsA nedad.

lattt Value for money
Den er rigtig meget specialgever for pengene hen.

Ud over at man f6r det hele med justeringer osv.

fAr man ogsA et smukt gev@r med en flot finish.
Det er Guerinis varemerke og derfor ogsA nesten
altid mere value for money end hos mange andre.

Det kunne ogsi v@Fe:
Tettest pA med prisen ligger Berettas Sport med
justerbant skefte til 37.995 kroner. Brownings XT-

tnap med justerbar"t skefte koster 41.000 knoner.

Der er mange billigere sporting- og trapgeverer
fna bAde Minoku, Br"owning og Beretta. Og sA

selvfolgelig Guerinis egne sportsgevener.

Den haje uentilerede tapsigteskinne er 10 millimeter bred med

riflet ouerflade. Skinnen hauer sig fra baskylen og udad.

Sd falder den ned mod mundingen med messingkorn.
Pd billedet ses ogsri justerlngsuagte monteret.

Disse er ekstraudstyr.


