NYHETER

NYHETER

NYHET!
Unik . Utsökt . Uthållig
Byggd för generationer

Caesar Guerini

INVICTUS II
Invictus II är det senaste tillskott i den växande serien
av hagelvapen för sportskytte från Caesar Guerinis,
tillverkade för världens mest nogräknade skyttar.
Mer information finns på caesarguerini.com

För ett antal år sedan undersökte Caesar Guerini
om det fanns en teknisk lösning som på ett avgörande sätt kunde
öka livslängden hos hagelbockar. Man ville se om det fanns ett sätt
att lösa problemet med ”off-face”, det tillstånd som uppkommer
vid slitage så att piporna inte längre ligger mot baskylen och det
uppstår ett glapp mellan dem. Ett tillstånd som innebär slutet för
ett hagelvapen. Den enda fullständigt fungerande lösningen är
Invictus System.
Det här nya och revolutionerande systemet har helt
ändrat sättet som pipan och baskylen låser fast i varandra när
geväret är stängt, vilket gör hela systemet starkare. Nu är dessutom
alla låsytor moduler, vilket skapar ett gevär som håller längre
än en traditionell hagelbock. För första gången kan livslängden
mätas i generationer: alltså inte bara i hur många gånger du kan
skjuta med ditt hagelvapen, utan hur många gånger dina barn och
barnbarn kan skjuta med det.
Sedan hagelbocken Invictus för sportskytte introducerades har Caesar Guerini tagit fram flera olika nivåer inklusive en I, III, V och VII. Det är med stolthet man presenterar årets
nyhet Invictus II, ett unikt tillägg även för den mest nogräknade
skytten som vill ha en egen stil och unikt utseende. Baskylen har
en härdad yta som framhävs av en elegant kant med guldtrådsdesign signerad världsledaren inom exklusiv gravyr, Bottega Cesare
Giovanelli och deras chef och mästergravören Dario Cortini.
Guldkanten är applicerad genom den revolutionerande processen
elektroplätering och har extra detaljer i solitt guld som är ditsatta
av mästergravörer. Mönstret med guldlinjer sträcker sig också
upp på pipornas monoblocksyta. Kolven är tillverkad av turkisk

valnöt i
en finare klass. Den har en oljad
finish som lagts på för hand för att ta fram det
vackra träet. Resultatet är unikt, både i stil och utseende,
och något liknande finns inte på marknaden idag.
Invictus II finns som Sport- och Trapmodeller med
en 10x8 platt spång i kaliber 12 med 28”, 30” eller 32” pipor för
dessa versioner, som också finns med DTS justerbar kolvkam.
Dessutom finns Invictus II som en Ascent-version med 30” eller
32” pipa.
Om Caesar Guerini
Cæsar Guerini Srl startade sin verksamhet år 2000. Verksamheten
är fortfarande världsledande inom gevärstillverkningen och har
hunnit få många utmärkelser för enastående produkter. Företaget
har hagelbockar som sin specialitet och huvuddelen av tillverkningen sker i Italien, inspirerad av den klassiska engelska traditionen för gevärstillverkning och med inriktning mot en förfinad
och nogräknad målgrupp som vill ha gevär med oklanderliga
vapentekniska egenskaper, utmärkt ballistisk prestanda, lätt och
enkel hantering samt ett perfekt öga för detaljer.
Vi drivs av passion, innovation, kreativitet, detaljfokus och
produktkvalitet – för kunder som vill vara säkra på att man köper
ett hagelgevär som är 100% italienskt.

Mer information finns på caesarguerini.com

