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Hagelgevär för kvinnliga skyttar

Andrea Bogard har testat Cæsar Guerini Syren Julia. Säg hej till Julia-modellen!
Ett hagelgevär som representerar en sann symbol för Cæsar Guerini Syrens
engagemang för att ta exceptionell kvalitet, specialbyggda, a pplikationsdrivna
och högpresterande hagelgevär till kvinnliga skyttar.

Syren
Passformen och finishen på hagelgeväret
Syren medför både bättre precision och
högre prestanda samtidigt som den
behåller önskad look, passform och känsla
för kvinnliga skyttar. Priset passar alla från
nybörjare till erfarna tävlingsskyttar.

I

en tid där social distansering, armbågshälsningar och digitala möten har ersatt de
fysiska, har konsten att hälsa och presentera
sig hamnat lite vid sidan om. Cæsar Guerini
Syren har återtagit detta igen.
Julia presenterar sig själv i guldtoner,
kraftfulla texturer och mjuka estetiska färger. Namnet
Julia kommer från Julius Caesars dotter och betyder
”skönhet och dygd”. Julia var Caesars enda barn. Låt
oss presentera Julia – ”hagelgevärens enda avkomma”.

”Unboxing”
När jag hade hämtat mitt paket med nya Cæsar
Guerini Syren Julia skar jag ivrigt upp tejpen och
drog ut det legendariska, hårda, vita vapenfodralet.
Jag tryckte på låsen och öppnade locket. Framför mig
var ett mjukt, vinrött sammetsskydd som märkts med
Syrens välkända ”S”.
Jag lyfte vapnet ur sammetsfodralet och betraktade
gravyren på den välpolerade, flamhärdade baskylen.
Den fint lasergraverade ytan glänste i olika guldnyanser
och det gjorde även motivet av en kvinnas profil när

hon blåser ut maskrosfrön i vinden.
Träet var kraftfullt, mörkt, fullt av ådringar och
putsat för att få en väloljad lyster. Den justerbara
kolvkammen låg perfekt i linje med resten av
kolven. Detaljerna på den flamhärdade baskylen och
topplevern balanserades av en unik violett design
som glittrade i solen.
Känslan var fantastisk och intrycket av Cæsar Guerini
Syren Julia var ett vackert och elegant komponerat
hagelgevär. Men nog om det estetiska – nu tittar vi
närmare på vad som finns under ytan... Vad är det mer
man bör veta om ett hagelgevär innan man bestämmer
sig för köp?
Jag har försökt samla några av de viktigaste frågorna
i denna vapenrecensionen.

Hur lätt är avtryckaren?
Avtryckaren är lätt men med ett visst förtryck
jämfört med andra Syren modeller. Positiva nyheter!
Avtryckaren är justerbar både framåt och bakåt inom
varbygeln men kan också justeras i vikt och eftertryck.
En viss tidsbrist gjorde att jag inte justerade
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Julia
inger en känsla
av stabilitet,
smidighet och
styrka.
avtryckaren. Den satt
därför i bakre positionen
vilket lämnade kolvlängden enligt fabriksinställningen.

Hur lätt är vapnet att
bryta? Hur fungerar
ejektorerna?
Den öppnas precis enligt vad som förväntas av ett
fabriksnytt vapen. Du har kanske hört talas om
hur nya bilar luktar? Här pratar vi om känslan av
ett nytt gevär – något trögt. Jag ser på det som en
indikation på Cæsar Guerini Syrens kvalitet och
tillverkningstoleranser. Vapnet är mjukt att öppna
men där finns ett försiktigt motstånd. Den kastar
ut hylsorna konsekvent och med fart. När jag stod
på samma plats och kastade ut hylsorna i samma
riktning skapades en liten fin hög bakom mig. Detta
säger mig att ejektorerna är i samspel och vältajmade.

Hur känns den?
Cæsar Guerini Syren Julia inger en känsla av stabilitet,
smidighet och styrka. Känslan av samspel infinner sig
också. Ibland när man har plockat upp ett gevär kan
man känna en kylig motvilja. Så är det inte med
Julia-modellen. När jag tog upp den här modellen
var känslan att detta är ett smidigt och lätthanterat
hagelgevär. Tänk dig att det är lite som att möta en
person som är trevlig och tillmötesgående istället för
kyligt avståndstagande. Man vet rent instinktivt när
något känns riktigt bra. Och Syren Julia-modellen
känns bra.

Greppets storlek? Om
den är gjord för kvinnor,
är den då nerskalad i
storlek?
Greppets storlek är inte vad jag skulle kalla nerskalat,
men det har ett mindre omfång, vilket är viktigt när det
kommer till passform. Syren har många hagelgevär
i sitt sortiment som har mindre proportioner med
förminskade komponenter och minskad vikt. Julia
är inte ett av dessa. Julia är designad för att mäta sig

med marknadens
hagelgevär som
inte designats särskilt
för kvinnor. Och Syren
Julia klarar sig enastående på
den marknaden.
Kolvlängd (LOP) mäts från avtryckarens bakre
position med fabriksmonterad gummibakkappa till
35,5 cm. Monte Carlo-konstruktionen tillsammans
med den justerbara kolvkammen gör att höjd och
sida kan justeras för den som behöver det.

Enkel eller dubbel
avtryckare?
Julia är avsedd att vara konkurrenskraftig inom
lerduveskytte och har enkel avtryckare. Den är
justerbar och selektiv.

Utbytbara
chokealternativ?
Cæsar Guerini Syren Julia-modellen kommer med
6 stycken Maxis choker. Detta är samma choker
som används i Caesar Guerinis hagelbocksserier för
tävlingsskytte och ger en jämn, fin täckning.

Hur är balansen?

Cæsar Guerini Syren Julia Field

Cæsar Guerini Syren Julia Sporting
Sportvapen till kvinnliga skyttar som inte vill tumma på kvaliteten. Kaliber 12.
Piplängd 71/76/81/86 cm. Vikt 3,8 kg med justerbar kolvkam.
Levereras med 6 st Maxis tävlingschoker.

personliga favoriter. Har du någonsin plockat upp
ett hagelvapen och det känts som en metallbit? Det
har jag. Det är inte roligt att vare sig skjuta med, bära
eller hantera. Julia känns lätt och är redo att tävla
så snart man ropar ”Aaaa” och lerduvan flyger iväg.

Kromade pipor eller inte?
Piporna är hårdförkromade och finns som standard i
längden 76 cm och som specialorder på 81 cm.

Hur fungerar den för en
vänsterhänt skytt?
Julia finns i en version för vänsterhänta.

Känns den bra att hålla i?

Julia-modellen med justerbar kolvkam och
ythärdning väger 3,8 kg. Med vanliga 76 cm lång
pipa och Monte Carlo-kolv är den annonserade
vikten 3,6 kg. Detta är ett gevär som är utformat för
att skjuta bekvämt med hela dagen på lerduvebanan
med standardkaliber 12. Detta är inte ett gevär
att bära med på 25 kilmoters vandring genom
jaktmarkerna.
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Balansen är som hämtad ur skolböckerna, där
balansen ligger precis vid ledbulten. Balansen kan
dock uppfattas olika beroende på skyttens anlägg
och skjutställning.

Cæsar Guerini Syren Julia är en av mina

PRIS FRÅN

Elegant vapen till kvinnliga skyttar som inte vill tumma på kvaliteten. Kaliber 12.
Piplängd 71/76/81/86 cm. Vikt 3,5 kg. Levereras med 6 st Maxischoker.

Vikt? Om jag skjuter hela
dagen, är den tung då?

PRIS FRÅN
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Hur är den att hantera?
Skulle du jämföra Julia
med en Ferrari eller
en Ford?
Jag har alltid älskat bilar. Så när den här frågan ställdes
väckte den känslor. Julia påminner mig om en Cadillac
Escalade. En modell som är slank, glänsande, elegant
med djärva former och gott om hästkrafter.

Mycket mer än ett snyggt
hagelgevär
Nu har jag presenterat min bild av Cæsar Guerini
Syren Julia. Detta är vad jag lärde mig under den tid
vi tillbringade tillsammans.
Julia är så mycket mer än ett snyggt
hagelgevär.
Julia är en sann symbol för Syrens
engagemang för att ta exceptionell
kvalitet, specialbyggda, applikationsdrivna, högpresterande hagelgevär
till kvinnliga skyttar. Med den
här modellen har de skapat ett
gevär som är både snyggt och
funktionellt.

Är den justerbar?
Julia är ett gevär med möjligheter: kolv, pitch och
cast kan justeras för att få den där passformen som
känns helt rätt.
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Cæsar Guerini
Syren Julia kommer
med en justerbar,
oljebehandlad
Monte-Carlo-kolv och
en rundad framstock.

