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ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Η νέα
Fabarm H4
φθηνή, αξιόπιστη & 100% ιταλική
Όταν σου εµφανίζουν µία
Fabarm µε τιµή 840 ευρώ, µε
100% ιταλική κατασκευή,
ãéíÞôç
Ôïõ ÌðÜìðç Áé
info@onel.gr

σίγουρα σου προκαλεί το
ενδιαφέρον να τη διερευνή-

σεις και να την αναλύσεις εξονυχιστικά.

Ε

ίχαµε αυτή την ευκαιρία όταν µας έστειλε ένα
αυτογεµές (καραµπίνα) Η4 η αντιπροσωπεία της
Fabarm (ΤΟYRIS A.E.) και πραγµατικά διαπιστώσαµε ότι διαθέτει πολύ καλή σχέση ποιότητας και

τιµής.

Ανταπόκριση σε όλες τις απαιτήσεις
Πρόκειται για µία καραµπίνα αερίων, µε βάση από κράµα
αλουµινίου ergal για µειωµένο βάρος και µε λιτό φινίρισµα, χωρίς σκαλίσµατα και στολίδια.

‘‘

Στις δοκιµές έδωσε εξαιρετικά αποτελέ-

σχεδιασµένος για να ρίχνει απλά φυσίγγια και
µάγκνουµ. Συνεπώς, η Η4 µπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του κατόχου της και να λειτουργεί χωρίς
εµπλοκές από τις πιο ελαφριές γοµώσεις των 24γρ., µέχρι

‘

Ο µηχανισµός των αερίων είναι ειδικά

σµατα µε τσοκάκι ντεµί (***) και φυσίγγια
classica της ΝΟΒΕL SPORT µε γόµωση 32
γρ. σκαγίων.

τις βαρύτερες των 57γρ.

προς τα πίσω το κλείστρο, ενώ το ελατήριο επαναφοράς

∆ιαθέτει διπλές βέργες όπλισης που οδηγούν ευθύγραµµα

του βρίσκεται µπροστά και περιφεριακά της αποθήκης.
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Η νέα Η4 της Fabarm, σε καρτέρι τσίχλας.

Η δοκιµή έγινε στο κυνήγι και η Η4 τα πήγε εξαιρετικά.

Με αυτή τη διάταξη, επιτυγχάνεται καλύτερο ζύγισµα που βοηθάει στο να έρχεται εύκολα στην επώµιση το
όπλο.
Τα ξύλινα µέρη του, είναι από καρυδιά και οι ψάθες τους
διαµορφωµένες µε laser.

Μηχανισµός λειτουργίας
Η πάπια είναι ελαφρώς φαρδιά και είναι επόµενο για
όπλο αερίου διότι εσωτερικά της βρίσκεται ο µηχανισµός
λειτουργίας. Το κοντάκι διαθέτει διαστάσεις που ταιριάζουν σε ένα κανονικό σωµατότυπο, όµως το όπλο συνοδεύεται στο κουτί του µε φλάτζες αλλαγής κλίσεων, ώστε
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Το σύστηµα αερίων είναι αυτορυθµιζόµενο για ελαφριές γοµώσεις 24γρ.,
έως τις βαριές µάγκνουµ των 57 γρ.

να µπορεί κάποιος να το φέρει στα µέτρα του χωρίς να

σεις αν ο κάτοχος του όπλου δεν είναι επιµελής και αφήνει

χρειάζεται να το πάει σε οπλουργό. Η κάννη διατίθεται σε

την κάννη ακαθάριστη µετά το κυνήγι. Στις δοκιµές έδωσε

µε εσωτερικά βιδωτά τσοκάκια.
Η κάννη είναι τύπου Tribore ευρεσιτεχνίας της Fabarm που έχει εσωτερικά διαµόρφωση τριπλού αυλού,
δηλαδή, µετά τον κώνο συναρµογής, ο αυλός είναι 18,8 χιλ., ακολού-

‘‘

εξαιρετικά αποτελέσµατα µε τσο-

‘‘

τρία µήκη 61, 66 και 71 εκατοστά,

Η ανάκρουσή της είναι σχετικά

κάκι ντεµί (***) και φυσίγγια classica της ΝΟΒΕL SPORT µε γόµωση 32

µαλακή και δεν κουράζει ακόµα και

γρ. σκαγίων.

µετά από πολλές τουφεκιές.

Για όλα τα κυνήγια

θως γίνεται 18,6 χιλ. και καταλήγει

∆ιαπιστώθηκε επίσης στις δοκιµές,
ότι η σκανδάλη είναι «ξερή», µε

στα 18,4 χιλ., εκεί που µπαίνει το τσοκάκι. Εσωτερικά, η

βάρος έλξης στο 1,5 kg, κάτι που βοηθάει τον κυνηγό.

κάννη είναι επιχρωµιωµένη για προστασία από τις οξειδώ-

Η νέα Η4 της Fabarm δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από
άλλες ιταλικές καραµπίνες που πωλούνται πολύ ακριβότε-

Οι φλάτζες αλλαγής κλίσεων που µπαίνουν ανάµεσα σε
κοντάκι και βάση, για να φέρουµε το όπλο στα µέτρα µας.

ρα. Η αντιπροσωπεία προσφέρει διετή εγγύηση καλής λειτουργίας και επάρκεια ανταλλακτικών.
Αν και όπως την είδα στις δοκιµές, µάλλον ο κάτοχός της
δεν πρόκειται να κάνει χρήση της εγγύησης, διότι και λειτουργικό είναι το όπλο και καλές τουφεκιές βγάζει.
Μπορεί ο κυνηγός που θα την αποκτήσει να τη χρησιµοποιεί σε όλα τα κυνήγια του, αλλάζοντας τα τσοκάκια που
διαθέτει ανάλογα µε την περίσταση και το θήραµα.
Η ανάκρουσή της είναι σχετικά µαλακή και δεν κουράζει
ακόµα και µετά από πολλές τουφεκιές.
Η αντιπροσωπεία διαθέτει την Η4 σε µία δελεαστική τιµή
γνωριµίας όπως αναφέραµε.
Θεωρώ ότι είναι µία οικονοµική λύση για κάποιον που δεν
διαθέτει περισσότερα. Ê Ö
&
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