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NYHET!

Fram till nyligen hade en sömlös övergång
mellan en rundad baskyl och enastående
gravyr bara varit möjlig att åstadkomma för hand. Caesar Guerini
använder de senaste teknikerna
för att uppnå detta på Maxum
och Revenant.

SPORT
Italian
JAKT

Jaktvapen med rundad baskyl och elegant design. Kaliber 20. Piplängd 66,71 eller 76 cm.
Vikt 2,95 kg. Levereras med 5 utvalda choker. Beställningsvara.

Perfection

PRIS FRÅN

96.100:SPORT

Cæsar Guerini Revenant Sporting
Nyhet! Cæsar Guerini Revenant - för tävlingsskyttar. Beställningsvara.

PRIS FRÅN

99.500:-

F

ina hagelgevär har alltid varit en
kombination av konst och funktion.
Under de senaste 100 åren har några av
de mest stilbildande hantverkarna ägnat
hundratals timmar åt att forma stålet för
att fullända den mekaniska kvaliteten
och förvandla sällsynta bitar av valnötsträ till kolvar
med perfekt nätskärning. Mästerliga gravörer ägnar
många veckors arbete åt att förvandla polerade
metallytor på ett hagelgevär till konstverk. Resultatet
är i slutänden en mästerlig blandning
av imponerande konstnärskap och
skickligt hantverk inom gevärstillverkningen.

vision var att skapa ett nytt och originellt motiv för
Revenant med naturliga växtornament istället för den
traditionella varianten av slingerväxter. Cortini tog
fram en design av lönnlöv och grenar som är både
elegant och för tankarna till jaktens miljöer.

Jaktvapen med
valmöjligheter
Vi presenterade den första jaktmodellen med kaliber
20 och 28 samt kombipipa 20/28 med möjlighet att
välja en rak kolv eller pistolgrepp − båda med en extra
fin gradering − med en bakkappa av valnöt och enkel
avtryckare. Piplängderna är 66, 70 eller 76 centimeter
med avsmalande spång och solida sidospänger, ett
enkelt stålkorn fram

Konceptet
Revenant

JAKT
Cæsar Guerini Revenant

Med Cæsar Guerini Revenant har de funktioner som varit reserverade för
de dyraste handgjorda hagelgevären landat inom räckhåll för ett mycket
större antal jägare. Nu kommer även Cæsar Guerini som tävlingsmodell –
Vi presenterar Cæsar Guerini Revenant sportvapen.

Även om dessa vapen är otroligt
fascinerande så är de dock en
otillgänglig lyxartikel och utom räckhåll
för den vanliga jägaren. Tänk om ett
företag kunde tillverka ett hagelvapen
som har samma kvaliteter som ett handgjort vapen,
fast med moderna tillverkningstekniker som kostar
mindre? Det var frågan som ledde fram till konceptet
bakom Revenant. Med hjälp av modern teknik och
smarta tillverkningslösningar har vi tagit fram ett
hagelgevär som kostar en femtedel av vad handgjorda
hagelgevär med samma egenskaper gör.

Utsmyckning med
jaktens miljöer
Revenants baskyl är lätt rundad och känd för sin
fina form. För att ytterligare lyfta baskylens linjer
har den försetts med böjda sidoplåtar. Metallen på
framstocken har smyckats med graverade fåglar och
infällningen har en vapensköld som omger tryckpunktstrycket – två egenskaper som kännetecknar
hagelbockar av högsta kvalitet. En lång varbygel
smälter samman med pistolgreppet och ger Revenant
en profil som bäst kan beskrivas som utmärkande
och genuin.
För att nå vårt mål att tillverka ett gevär utöver det
vanliga, vände vi oss till det världsledande företaget
inom graveringskonsten Bottega Cesare Giovanelli
och deras vd och mästergravör Dario Cortini. Hans

och Flush mount
choke = utbytbara, innerliggande
choker. Vapnet kommer med fem
choker: cylinder, kvart, halv, trekvart, full samt
chokenyckel.

Nyhet: Revenant sport
En stark efterfrågan på att detta gevär även ska finnas
som en tävlingsmodell har gjort att våra kunder det
här året kan få Revenant i en sportversion i kaliber
20 och 28. Piplängder för den här modellen är 76 och
81 cm. En låg spång, mellankorn, metallkorn och ett
vitt korn vid mynningen. Pipväljare och enkeltryck
som kan flyttas fram och tillbaka och en kolv av fin
turkisk valnöt som oljats för hand med en gummiduk
samt 8 Selectachoke tävlingschoker (full, light full,
trekvart, halv, light modified, kvart, skeet, cylinder)
tillsammans med en chokenyckel.

Både jakt- och sportmodellen
levereras i en låsbar ABS-väska i
läder med träexteriör som är godkänd för flygresor, tygfodralen ingår.
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