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luneta nu este inclusă

R8 BARONNESSE

R93 PROFESSIONAL
•  Pat bavarez cu obrăzar •  Pad „Old English” •  Sistem ochire 
„contrast” •  R ece ive r-culoare titanium gravat cu logo (opţional negru 
anodizat -  R8 Black) « Lemn nuc Grade 2

APIDE
Reîncarnare rapidă, mişcare rectili
nie a închizătorului, arma şi privirea 
sunt îndreptate spre înainte per
manent. Schimbul încărcătorului - 
rapid şi simplu, poate fi manevrat 
„orbeşte” , magazia poate fi încăr
cată şi prin partea superioară 
după montarea pe armă.

PRECISE
Datorită caracteristicilor trăgaciului 
şi timpul extrem de scurt de dare a 
focului, se poate miza pe un tir  
exact. Forjarea la rece a ţevilor şi ca
merei cartuşului, asigură o calitate 
superioară a componentelor, care 
duce la o precizie foarte bună. Chiar 
dacă ţeava este schimbată, siste
mul Blaser asigură acest lucru fără 
afectarea preciziei. Ţeava flotantă 
păstrează linia de ochire chiar şi 
atunci când se încălzeşte datorită

M  Professional Success Leather

unei succesiuni rapide de focuri. 
Blaser Saddle Mount -  sistem de 
montare a lunetei ce asigură, prin 
câteva mişcări, montarea şi demon
tarea lunetei într-o clipă fără un nou 
reglaj. Capul închizătorului, cu în
chidere direct pe ţeavă, fără 
mişcare de rotaţie, contribuie la pre
cizia crescută. Construcţia specifică 
a patului disipă reculul orizontal în 
umăr, asigurând stabilitatea 
optimă.

FIABILE
Toate părţile metalice ale carabine
lor sunt din material inoxidabil sau 
protejate împotriva coroziunii. Con
strucţia închisa împiedică intrarea 
murdăriei în camera cartuşului.

SIGURE
Oferă maximă siguranţă datorită 
sistemului inovator de armare. Fără 
a fi nevoie mutarea mâinii pe crasă, 
se poate împinge siguranţa şi arma 
este gata pentru folosire. Pentru a 
reasigura, siguranţa se împinge 
spre înainte şi în jos şi va reveni la 
poziţia neutră. De jumătate de 
secol, sistemul de armare Blaser 
este recunoscut ca unul dintre cele 
mai sigure.

VERSATILE
Un avantaj foarte bun pentru un 
vânător - capacitatea de a folosi un 
singur model de puşcă oriunde în 
lume. Cu calibre variind de la 0.222 
la 0.416 Rem Mag., nu există 
lim itări pentru Blaser. Fiecare 
ţeavă este pregătită pentru Blaser 
Original Saddle Mount. Acest lucru 
permite ca mai multe modele de 
lunetă să poată fi utilizate pe 
aceeaşi ţeavă.

m  PROFESSIONAL

UŞOR DE FOLOSIT
Designul unic mai scurt decât ar
mele convenţionale de acelaşi fel, 
se dovedeşte a fi un avantaj în 
toate situaţiile de vânătoare. Com
binaţia între lungime, greutate şi 
echilibrul stabileşte un nou stan
dard pentru armele din clasa ei.

Depozitate în siguranţă - gata 
într-o fracţiune de secundă. Pentru 
distanţe lungi de parcurs este mai 
confortabil ca arma să fie dezam- 
blată. La nevoie, puşca poate fi re
montată, rapid fără a influenţa 
punctul de impact.

DE LA 3.320 c

R8 ATTACHE

pat sintetic cu ap licaţii elastomer anti-alunecare DE LA 2.750 e

•  platini gravate, model selectat din programul custom •  Lemn nuc Grade 4
•  Pat bavarez cu obrăzar •  Pad „Old English •  Sistem ochire „contrast”

•  Forma revoluţionară a patului oferă o poziţie complet relaxată a mâinii şi braţului în timpul 
tragerii, indiferent de poziţia corpului şi în orice condiţie de vânătoare. Astfel, oboseala datorată 
încordării este aproape complet eliminată;
•  In lay-uri elastomer pe pistolet şi pat ergonomie.

Pat sintetic cu aplicaţii elastomer anti-alunecare

R 9 3  S T A N D A R D

emn nuc Grade 1 •  trăgaci negru anodizat

: i5
DE LA 2.950 c

Receiver gravat in totalitate •  Lemn nuc Grade 8 •  Ţeavă flutted 
Pat bavarez cu obrăzar dublu fă lţu it •  Pad „Old English 

1 Cap închizător şi trăgaci aurit •  Curea piele Blaser •  Case ABS
DE LA 9.160C

•  Lemn nuc Grade 7 •  Pat bavarez cu obrăzar dublu fă lţu it •  Ţeavă flutted
•  Receiver negru anodizat cu plăcute lemn •  Cap închizător şi trăgaci aurit
•  Pad „Old English” •  Curea piele Blaser •  Case ABS

DE LA 6.105 c



F3 STANDARD

Lemn nuc Grade 5 
Receiver platini gravate adânc,

din Programul Custom )E LA 1 .  3 Q U  &

•  Lemn nuc Grade 1
•  Receiver platini lungi 
model selectat din Programul

F3 LUXUS

F3 GRAND

•  Lemn nuc grade 2
•  Receiveranodizat negru sau 
gri-titan la 4.290DE

•  Lemn nuc uraae o
•  Receiver platini gravate, model 
selectat din Programul Custom

ARME COMBINATE
Sigure
Uşurinţa în utilizare ajută la elim i
narea erorilor la tragere. BB97 sunt 
concepute pentru a sta siguranţate 
şi sunt armate doar înainte de 
darea focului. Trăgaciul-faţă ser
veşte ţevii de jos, în tim p ce trăga- 
ciul-spate controlează ţeava de 
sus.

Precise
Fiecare ţeava este liber flotantă şi 
rămâne pe punctul de impact. Pre
cizia nu este afectată de cealaltă 
ţeavă. Pot fi adaptate, ceea ce este 
un mare avantaj atunci când se 
utilizează slug. Cu două declan
şatoare directe este reconfortant în 
orice situaţie.

Fiabile
înzăvorârea ţevilor foarte solidă la 
armele Blaser se datorează zăvoa
relor supradimensionate. Acestea 
pot suporta un număr mare de fo
curi şi utilizare intensă, fără pro
bleme.

Versatile
Schimbarea ţevilor de diferite ca li
bre sau modele este uşoară şi ief
tină. Combinaţia ţevilor poate fi 
folosită de asemenea pentru modi
ficarea modelului de armă. Spre 
exemplu, un dublu-expres poate fi 
transformat în mixt şi invers.

BBF97 LUXUS

•  O ţeavă lisă şi una ghintuită
•  lemn nuc Grade4
•  platini gravate, model selectat 
din Programul Custom.

DE LA

BB97 LUXUS

•  Receiver cu platini gravate, 
model selectat din Programul 
Custom •  Lemn nuc Grade 4

BBF97 STANDARD
•  O ţeavă lisă şi una ghintuită
•  Lemn nuc grade 1
•  R eceiver- culoare titanium DE LA 3.030 £

BB97 STANDARD
•  Două ţevi ghintuite suprapuse
•  Lemn nuc Grade 1
•  R eceiver- culoare titanium

DE LA 4.540 £

D99 Luxus

•  Două ţevi lise şi una ghintuită
•  platini gravate arabesque
•  Lemn nuc granulat lemn Grade 4

S2 LUXUS

•  Două ţevi ghintuite juxtapuse
•  Lemn nuc Grade 4
•  Receiver-  platini gravate 
arabesque

S2 STANDARD
•  Două ţevi ghintuite juxtapuse
•  Lemn nuc Grade 1
•  Receiver-  culoare titanium DE LA 5.140 £



PROGRAMUL CUSTOM

C  U  S t  O j Ti

Pentru armele prezentate se 
poate face configurarea şi eventual 
upgrade, putând alege modelul cu
tiei mecanismului (anodizat, model 
gravură), ţeava (calibru, model,

sistem ochire), patul (calitatea 
lemn, model, personalizare), tipul 
monturilor funcţie de lunetă.

Puteţi alege clasele de persona
lizare de la I la V. Fie că este vorba 
gravură de detaliu, inlay-uri 
preţioase de aur, finisaj satin lu
cios, opţiunile pentru a personaliza 
o armă sunt limitate doar de im
aginaţia dumneavoastră.

Rolul specialiştilor Blaser este

pur şi simplu de a prelua viziunea 
dumneavoastră, de a vă ghida, a 
oferi inspiraţie şi a contribui cu idei.

împreună, vom aduce la reali
tate arma dumneavoastră mult 
visată.

Piesele din lemn personalizate 
sunt realizate din lemn de nuc, cu 
vârstă de până la 300 de ani, spe
cie care se găseşte doar în zonele 
munţilor Caucaz. Buclele unice

sunt creaţii rare ale naturii, reali
zate de secole, iar personalizările 
scot în evidenţă valoarea lor.

Cele mai semnificative gravuri 
sunt cele care ilustrează o expe
rienţă de viaţă reală. Maeştrii gra
vori aduc la viaţă escapade de 
vânătoare, compun scene care re
flectă acţiunea, realizând o operă 
de artă ce imortalizează aventura 
dumneavoastră la vânătoare.

GRADE 10

GRADE 3 GRADE 4

GRADE 11

•  Construcţie din oţel, cu opţiunea de încărcare de sus
•  Funcţionarea extrem de uniformă a capului închizător
•  Cursă scurtă de răsucire a capului închizător (60°) şi finisare anti-alunecare a mânerului acestuia
•  Blocare directă pe ţeavă prin şase fante de înzăvorâre, mari, pentru un foc optim şi ejector dublu pentru 

eliminarea sigură a tubului
•  Trei poziţii de siguranţă a pârghiei SRS (Smooth-Roll-Safety, cu acţiune directă asupra sistemului de dare 

a focului
•  Mecanism de tragere cu acţionare directă, cu cca. 950 g forţă apăsare
•  Forma clasică a patului model „Prince of Wales”
•  Magazie de mare capacitate, detaşabilă sistem zig-zag, inscripţionat cu logo-ul Mauser

Modele Mauser M12 şi M12 Extreme se fabrică în două versiuni Standard şi Magnum.

M 1 2  E x tre m e

1.545 e

VERSIUNE STANDARD 
Lungime ţeavă: 56 cm (22 inch) 
Calibre: .22-250 Rem, 0.243 Win.., 
6,5X55 SE, 0.270 Win, 7x64., 
0.308 Win., .30-06 Spring.,
8x57 IS, 9,3 X62 
Capacitatea magazie: 5+1 
Lungimea totală: 106,5 cm 
Greutate: aprox. 3,1 kg

VERSIUNE MAGNUM 
Lungime ţeavă: 62 cm 
Calibre: 7 mm Rem. Mag, 0.300 
Win.. Mag, 0.338 Win.. Mag. 
Capacitatea magazie: 4 +  1 
Lungimea totală: 112.5 cm 
Greutate: aprox. 3,2 kg



$
Browning

INFLEX II RECOIL PAD
Noul In fle x  ll-p a d  este m ontat pe 

toate armele B725 ca dotare s tan 
dard. Acest pad u ltra -fle x ib il oferă 
cea mai bună absorbţie posibilă a 
reculu lu i pe o armă. Două pad-uri, 
cu grosime 20 sau 25 mm (dispo
nib ile  opţional).

MECANISMUL DE DARE A FOCULUI
Aceste sistem nou este mai scurt, 
mai rapid şi oferă mai m ult control 
asupra tiru lu i. Mecanismul oferă o 
mare uşurinţă în u tilizare, garan
tând  fa p tu l că un al doilea foc 
poate f i e liberat, ind iferent de c ir
cum stanţe.

CUTIA MECANISMULUI
Dimensiunea redusă a acesteia 
oferă avantaje:
•  v iz ib ilita te  mai bună, deci o mai 
bună reacţie;
•  reducerea efectului de răsturnare 
da tora t recu lu lu i mai redus, ceea 
ce face arma m u lt mai con fo rta 
b ilă , manevrabilă şi eficace.

ŢEVI BACK-BORED™/VECTOR PRO™
Principiul ţevilor Back-bored™ /  Vector 
Pro™ este de a îmbunătăţi forma ale- 
zajului ţevilor prin mărirea lungimii con
ului ţevilor, obţinând trei avantaje:
•  Viteză sporită şi o mai bună pene
trare;
•  Un grupaj mai bun, prin reducerea 
deformaţiilor alicelor pe ţeavă;
•  Recul redus.

B725 Hunter Grade 5

2.670 e

B725 Hunter Light

B725 Hunter

5.120

VECTORPRO.

Heritage Hunter

INVECTD R
P L U  S+

Agş&stă'annă, este vârful de gamă al armelor bock Browning. Modelul Heritage este urmaşul lui B25, cu 
pfaţsm lungi gravate elegant cu scene de vânătoare. Piesele din lemn înaltă calitate, se fac din lemn de nuc, 
atent finisate în ulei. Forma elegantă a pistoletului şi ulucului model „tu lip” , Heritage Hunter aduce un 
omagiu real predecesorului său B25.

Cynergy Hunter Grade 3
B525 Hunter Light

IN VEC TD R
P L U S + Cel mai rapid al doilea foc: 0,0019 secunde comparativ cu ai doilea imediat concurent 0,0031 secunde. 

Cutia mecanismelor extrem de redusă daorită balamalei integrate.

Cynergy Composite Black Ice
B525 Hunter Game 1



Noul A5„Humpback” aminteşte de predecesorul său ilustru, dar numai liniile sale sunt singurele lucruri care arată 
legătura între cele două arme. Noul BROWNING® A5 a fost proiectat pentru a fi cea mai fiabilă şi mai rapidă puşcă,, 
semi-automată cu sistem de operare inerţial. Noul A5 garantează 100.000 cartuşe trase. Această garanţie de fiabi
litate se bazează pe inovaţiile tehnice incluse Kinematic Drive™ (sufletul armei), setul de şocuri Invector DS™, ţeava 
Back-bored Vector Pro™, precum şi Pad- ul Inflex II şi sistemul de reâncărcare Speed Load Plus.

A5 Ultimate Ducks 1.965
m  W C T O R P R C l P M J S

1.605 e
wnirtlffTirwi;

A5 Standard

1.605 eA5 Camo

A5 Compo 1.565 £
M A X U 5 Ce trebuie reţinut la Browning Maxus: până la 18% recul mai mic, un tir precis şi un sistem de dare a focului 

cu 24% mai rapid decât cel mai apropiat competitor. Jeava concepută prin tehnologia Back Bored Vector Pro, 
la care se adaugă o nouă asamblare, gândită special pentru Maxus, fac din această armă una dintre cele mai 
fiabile puşti semi-automate create vreodată.

MAXUS Ultimate Partriges

[ P & ig - g  Vrig/b 'er M B p D R P R O .  fW ER3R iYE L B ş i  P L U S +

1.965
MAXUS Premium Grade 3 1.865 £
MAXUS Standard 1.565 £ 

1.555 £
MAXUS Composite 1.525 £

%Browning
acestei familii sunt stil, rafinament, eleganţă, precum şi plăcerea de a folosi o armă 

personalizată. O îmbunătăţire faţă de variantele precedente, BAR Zenith, modelul Big Game şi Ultimate sunt 
fahricatfi mi sistem de siguranţare Hand Cocking.

dhk alpinii
Ultimate Hand 2.370

BAR ZENITH Big Game Hand Gocking 2.000 £

O bijuterie cu adevărat excepţională, BAR Executive este disponibil în serie limitată combinând rafinamentul 
şi caracterul exclusivist dat de gravurile cu scene vânătoreşti executate de către maestrul gravor Giovanelli.

BAR Executive 5.530



MaraL Cu toată experienţa de necontestat în fabricarea armelor de vânătoare, BROWNING® inovează din nou în 
domeniul carabinelor „Straight-Puli Action” , cu nou! MARAL. O adevărată revoluţie tehnică. Sistemul rapid de 
încărcare, oferă viteză incomparabilă şi confort fără precedent la tragere. BROWNING® combină această 
tehnologie nouă, cu toată experienţa de care dispune în fabricarea ţevilor şi a capului închizător cu cele şapte 
fante de înzăvorâre, care echipează deja peste un milion de carabine în întreaga lume.

%Browning

I— ,i~.

CELE TREI AVANTAJE 
•  Mai sigur: capul închizător 
BROWNING® cu cele şapte fante 
de înzăvorâre,renumit pentru 
robusteţe, combinat cu sistemul 
de siguranţare Hand Cocking 
garantează siguranţă şi precizie.

•  Mai rapid: datorită sistemului de 
reîncărcare. Sunt eliminate mişcările 
suplimentare la acţionarea capului 
închizător ceea ce duce la timp 
câştigat, permiţând concentrarea 
mai mult pe ţintă. Sistemul de 
reîncărcare rapid este patentat şi 
oferă siguranţă maximă, viteză şi 
eficienţă.

•  Mai ergonomie: spre deosebire 
de o carabină tradiţională 
„Straight-Pull Action” , MARAL 
oferă ergonomie excepţională şi 
confort.

X-BOLT Hunter Battue

feathfrtriggep:

CSC 525 Elite are Cutia mecanismelor 
din oţel, bogat ornamentată cu 
gravură manuală. Piesete din lemn 
grade 3 esenţă de nuc, au de 
asemenea un aport esenţial pentru a 
da o notă de eleganţă. Estetica se 
alătură calităţilor tehnice ale acestei 
carabine Dublu Express, pentru a face 
arma de goană ideală.

A-BOLT Compo Stalker Datorită caracetristicilor unice A-BOLT Compo Stalker este extrem de robust, ideal pentru condiţii grele de 
exploatare.

X-BOLT SS Fluted

luneta nu este inclusă în preţ

X-BOLTCompo Eurobolt



Se poate ajusta lungimea patului 
de la 363 mm la 377 mm (pentru 
versiunea Composite) şi de la 358 
mm la 372 mm (pentru lemn).

Ajustarea poziţiei individual, 
foarte uşor de realizat prin inter
mediul distanţierelor.

SX3 Field

Active Valve Sistem -  reproiectat 
pentru a defini ceea ce este cea 
mai rapidă armă semiautomată 
cu recul redus.

Jevi fabricate cu tehnologia Back- 
bored™ ce permite ca SX3™ să 
poată folosi toate tipurile de 
muniţie, de la încărcături uşoare la 
magnum, inclusiv cu alice de oţel.

0

Winchester Locking System -  Cutia mecanismelor din oţel aliat 
asigură precizia tragerii cu maxim de înaltă calitate, cu orificii 
de flexibilitate la folosirea filetate pentru sistemul de
muniţiei magnum. prinderi.

Winchester Gas Auto Loading 
System -reglează presiunea 
gazelor de ardere, putând folosi 
toate tipurile de cartuşe din 
calibru, inclusive cele magnum.

SXR VULCAN Battue

SXR Vulcan™ se fabrică în cinci calibre uzuale: 270 WSM, 30-06 Sprg, .300 Win. Mag, 7x64 & Win 308... 
Creat de către Departamentul de Dezvoltare, echipat cu un sistemul mecanic de operare pe gaz Winchester®, 
această carabină semi-automată este extrem de fiabilă şi este impresionant de precisă.
Indiferent de vânătoarea pe care doriţi să o practicaţi, există carabina SXR™ în calibrul dorit.

Eficienţă -  magazie fixă sau 
interschimbabilă, precum şi 
sistem de ochire Battue Rib şi 
cătare cu fibră optică pentru 
precizie şi viteză.

luneta nu este inclusă

M70 Ultimate Shadow

M70 Classic HunterExtractor care crează contact pe o 
pătrime din circumferinţa ramei tubu
lui şi permite extragerea chiar dacă 
nu a fost introdus complet în cameră

Trei poziţii pentru pin-ul de 
siguranţă.

Ejectorul de tip  lamelă ajută la 
eliminarea mult mai facilă a 
tuburilor.



ARGO Argo E Limited Edition

Argo Endurance, cu sistem de operare reânnoit ca design, materiale utilizate şi funcţionare. Un piston nou 
garantează funcţionare fără blocaje şi rezistenţă la coroziune. Supus testelor de anduranţă - fiab ilita te  BNP - 
3.000 focuri consecutive cu diferite tipuri de muniţie, în condiţii extreme de la -40°C la +50°C inclusiv 
acoperită cu nisip. Extrem de rezistentă, a trecut cu brio testul şocurilor suferite prin cădere, în trei poziţii 
diferite de la minim 1,5 m înălţime, teste impuse de către standardele NATO.
Extrem de sigură: a confirmat fiabilitatea absolută a sistemului de blocare, în urma testului de încărcare forţată. 
Foarte precisă: datorită oţelului tra ta t criogenie folosit la fabricarea ţevii.

A R G O E D
oystem _j SYSTEM a . E a s v A i m C o m fo r T e c h ^ A i r T o u c h ™ C o m fo rT o u ch  W O O D  ” ”

Touch W W

Benelli a regândit 
întreg sistemul de 
recuperare de gaze 
ARGO E prin design, 
materiale folosite şi 
funcţionare.

Precizie mărită 
datorită vibraţiilor 
uniforme.

Noua şină din fibră 
de carbon a fost 
restilizată şi dotată 
cu sistem de ochire 
cu fibră optică de 
mare luminozitate.

Reduce reculul cu 
47%, fără nici o 
modificare în 
greutate.

Noul design al 
patului, îmbunătă
ţeşte aderenţa şi 
permite aşezarea 
armei în umăr mai 
repede.

Concepte ce îmbunătăţesc aspectul patului 
armei şi, de asemenea îl fac plăcut la 
atingere.

Versiuni: Argo E Limited Edition, 
Argo E Class, Argo E Wood, Argo E 
Comfort Black, Argo E Amazonia 
Green.

1.560 e

1.510 £
Raffaello Raffaello Arabesque

Design esenţial, 
construcţie simplă, 
uşor de întreţinut şi 
precizie mecanică, 
pentru rezistenţă şi 
fiab ilita te  maximă.

Raffaello Crio este rezultatul cercetării tehnologice avansate, utilizarea de aliaje speciale şi fibră de carbon 
şi este cea mai bună reprezentare a spiritulu i inovator Benelli. Modele ce acoperă întreaga gamă: Comfort, 
Crio, Deluxe şi Arabesque. Artizanii de la Benelli s-au întercut pe sine. Aici, tehnologia se îmbină cu arta. 
Lansarea noului Raffaello Black la târgul de profil Brescia, din luna mai 2013, a avut o apreciere foarte bună 
din partea vânătorilor italieni. „Benelli este puşcă clasică, frumoasă şi bine lucra tă!” Acesta este cel mai 
frecvent comentariu. Urmează confirmarea în teren a performanţelor tehnice.

' - - * 3  _ r ^ l A  . J SYSTEM

Precizie mărită 
datorită vibraţiilor 
uniforme.

C o m fo rT o u ch

Concept ce 
îmbunătăţeşte 
aspectul armei şi, de 
asemenea îl face 
plăcut la atingere.

W I N D O W
S Y S T E M

Maximum de 
siguranţă şi 
funcţionalitate: 
puteţi şti dintr-o 
privire câte cartuşe 
sunt în magazie.

o
Fiecare ţeavă este 
supusă unor teste 
pentru a putea fi 
folosită cu muniţie 
de oţel.

Com forTech)^
Reduce reculul cu 
47%, fără nici o 
modificare în 
greutate, creând 
confort, fiind apreciat 
la tiecare lovitură.

Raffaello Crio Comfort



' Benelli

Montefeltro

1.545 e
Simplitatea mecanică ingenioasă şi uşurinţa de întreţinere fac din Montefeltro progenitoarea tuturor puştilor 
semi-automate Benelli. Designul ergonomie duce la o poziţie de tragere echilibrată şi confortabilă.
Versiunea gravată Duca di Montefeltro, numită după marele conducător şi om de arme de la Urbino, aduce 
liniaritatea şi estetica naturală.

Vinci Max4

1.970 £
0 revoluţie în domeniul armelor de vânătoare. Noul sistem de operare In-Line Inertia Driven®, cu fiabilitate 
superioară şi extrem de rapid, este cel mai simplu sistem de operare conceput vreodată. Se adaugă 
ComforTech® Plus - sistem de reducere a reculului până la 72% faţă de alte arme.

ComforTechVWk
P L m m

Vinci Inertia / *  3Svstenrfejjygy
F i o a t i n q B a r r e l h i

Benelli

în oraşul Trespuentes (Âlava) Spania, se află Beretta Benelli Iberica SA ce face parte din grupul Beretta. în tr- 
un complex de clădiri moderne ce includ birouri, hale industriale, depozite sau showroom cu o suprafaţă de 
19.000 m2, activitatea se dezvoltă în două domenii importante, fabricarea de arme - componente de arme şi 
activitatea comercială. Astăzi Beretta Benelli Iberica a realizat cele mai importante certificări ISO 9002 şi ISO 
14001 de mediu, făcând faţă celui mai înalt nivel competitiv dorit, şi gestionând în fiecare an programe de 
îmbunătăţire continuă în domeniul industrial. Modele fabricate de BBL Benelli Premium, Benelli SL 80 Passion, 
Benelli Belmonte, Beretta ES-100, Franchi 48 AL, Franchi Fast.

SlBârreliFloating Concepute să utilizeze inclusiv muniţie Super Magnum.

Premium Pius Wood

1.015 £

1.055 £Premium Plus Camo

Premium Plus Synthetic

Belmonte II



Calibru; 20 •  Lungime ţeavă: 71 cm •  Camera: 76 mm •  Cu ejectoare şi un trăgaci •  Şocuri: Fix/Mobil

Calibru: 12/.243Win.; 12/.30-06Sprg.; 12/7x65R; 12/8x57JRS;
Lungime ţeavă: 65 cm •  Camera: 76/- Fără ejector şi cu 2 trăgace •  Şocuri fixe

Modelul ARGO este versiunea cu piatini lungi a armei de bază. Cadrul este gravat cu scene de vânătoare. 
Cu ejectoare şi un singur trăgaci. Orice altă caracteristică tehnică şi mecanică derivă din modelul de bază. 
Fiabilitatea şi durabilitatea, o caracteristică comună a întregii game Rizzini.
Calibru: 12, 20 •  Lungime ţeavă: 71/76 cm •  Camera: 76 mm •  Şocuri: fix/mobil

Pentru a răspunde cerinţelor din ce în ce mai sofisticate ale clienţilor de astăzi, a fost creat Rizzini Custom Shop. în cadrul acestui departament se 
satisfac cele mai mari exigenţe ale clienţilor, urmate în alegerea lor, de a avea un produs diferit şi unicat, complet personalizat, de la caracteristici 
mecanice la cele estetice. Fiecare produs este însoţit de o garanţie a autenticităţii, incizie făcută de către maestrul gravor ales de client. Dacă vă 
decideţi să concepeţi o armă „personalizată” , maeştrii experţi vă vor oferi posibilitatea de a urmări pas cu pas, proiectarea şi fabricarea armei 
pentru a o face cu adevărat unică!

Calcio a quancialino

ARTEMIS
DE LA 1.613 € Calibru: 12,20» 

Şocuri: Fix/Mobil
Lungimi ţeavă: 71/76 cm •  Camera: 76 mm •  Cu ejector şi un singur trăgaci

Calcio Bavarese

Calcio Principe di GallesCalcio da Skeet e SportingCalcio da Piattello

ARTEMIS Light DE LA
Asta da Tiro scanalata

Calibru: 12, 20 •  Lungimi ţeava: 71/76 cm •  Camera: 76 mm 
singur trăgaci •  Şocuri: Fix/Mobil

OMNIUM EM LIGHT
DE LA 1.2300 Omnium reprezintă modelul de bază Rizzini. Acţiune simplă şi liniară, acoperire PVD pentru protecţie, cu 

gravuri cu scene de vânătoare. Pentru versiunea Omnium EM Light s-a folosit aliaj special de oţel, pentru a 
obţine greutate mult redusă.
Calibru: 12 pentru Omnium NN, 12 şi 20 pentru Omnium EM şi Omnium EM Light
•  Lungimi ţeavă: 71 cm, 76 cm •  Camera 76 mm •  Ejectoare: pentru Omnium EM şi Omnium EM Light
•  Număr trăgace: 2 pentru Omnium NN şi 1 pentru pentru Omnium EM şi Omnium EM Light
•  Şocuri: fix pentru Omnium NN, fix/mobil pentru pentru Omnium EM şi Omnium EM Light

BR550
DE LA 2.270 € Modelul juxtapus BR550 se remarcă printr-un profil ridicat, prelucrat dintr-un 

bloc monolit. Linia este clasică şi elegantă, sporită de o gravură ornamentală.
Calibru: 20 •  Lungime ţeavă: 71 cm •  Camera: 76 mm •  Cu ejectoare şi un trăgaci •  Şocuri: Fix/Mobil 
BR550 Small Action este versiunea redimensionată a modelului de bază, care conţine toate caracteristicile 
tehnice şi mecanice. Tipul de gravură inglese accentuează eleganţa modelului.
Calibru: 28 •  Lungime ţeavă: 71 cm •  Camera: 70 mm •  Cu ejectoare şi un trăgaci •  Şocuri: Fix/Mobil
BR552 este clasic şi elegant, sporită de o gravură ornamentală. Acest model include mai multe inovaţii tehnice patentate
Rizzini, concepute pentru a asigura o durată de viaţă lungă şi un grad mai mare de siguranţă.



MP155 Păstrează toate caracteristicile modelului precedent - MP153.
•  Greutate redusă datorită noului mecanism de recuperare a gazelor (care a îm bunătăţit în acelaşi tim p echilibrul armei) •  Lungime redusă a cutiei mecanismelor 
prevede reducerea suplimentară a greutăţii (de la 3,4 kg la 3,1 kg pentru modelul cu camera de 76) •  Ergonomie îm bunătăţită datorită unui nou design de pac/ •  Şina 
ventilată •  Design îm bunătăţit a mecanismului de declanşare (cursă scurtă şi un nou sistem de asigurare).

IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD (FSUP „IM Z") este una d intre cele mai mari în treprinderi ale Agenţiei pentru Armament Convenţional a Rusiei şi 
în fiin ţa tă  prin Ordinul Naţional URSS Nr. 375 din 21 iu lie  1942. Anul 1949 a fost începută producţia de arme de vânătoare, pornind cu modelul Z K -c u  
o singură ţeava şi IZH-49 - arma cu două ţevi, devenind cel mai mare producător mondial de arme sportive şi de vânătoare. Din 1956 a fost inaugurată 
„Şcoala de Gravură” ceea ce a permis să se dezvolte şi să susţină eticheta de arme Izhevsk ca produse de îna ltă  ca lita te  şi extrem de fiab ile . Astăzi 
cota IMZ în exportul de arme de vânătoare şi sportive este de peste 70% ia r armele BAIKAL sunt furnizate în 65 de ţă ri.

Model IZH18MH IZH18 MH.Synthetic IZH 94.M Model MP 155 Wood MP 155 Synthetic a ■  Model MP18M MP43M MP43EM MP 43EIC MP 27M.M MP 27EM MP27EM.M MP 27EIC.M N

Calibru ,222Rem. ,222Rem. 12/.30.06. Calibru 12 12 Calibru 12 12 12 12; 16 12 12 12 12; 16; 20
,223Rem. ,223Rem. Camera 76 Camera (cm) 76 76 Camera (cm) 76 70; 76 70; 76 76; 70 76 76 76 76
.243Win. ,243Win. Ejectoare Ejectoare - - Ejectoare Nu Nu Da Da Nu Da Da Da

.30.06Sprg. 30.06Sprg 2 trăgace Număr trăgace 1 1 Număr trăgace 1 2 2 1 2 2 2 1
Multişoc Multişoc Da Da Multişoc Nu Nu Nu Da Da Nu Da Da

Preţ (USD) 383 383 933 Preţ(USD) de la 571 de la 571 Preţ (USD) 226 433/482 482 580/819 580 560 619 de la 678



MODEL
2000

Stoeger Model 2000 funcţionează 
pe baza sistemului de operare Inertia 
Driven®. Sistemul are doar trei piese 
în mişcare pentru o funcţionare 
sigură, suprapusă cu un echilibru 
mult mai bun. Având camera 
cartuşului de 76 mm, poate folosi 
m uniţie 'eujncărcătură de la 26 g 
până la 56 g. fiab ilita te , versatili
tate, valoare .. nicio altă armă
în acesta gamă de preţuri nu 
poate compara cu Model 2000. Dis
ponibilă în variantele Deluxe, Stan
dard, Max-4‘M HD, Syhtetic Black. 
Din dotarea standard Model 2000 
are set de 5 şocuri (C, IC, M‘ IM, F).

DELUXE

741 e

Carabină cu sistem de blocare original Mauser, cu ţeava din oţel crom-vanadiu forjată la cald, cu acurateţe 
excelentă, lungă durată de viaţă. Piesele din lemn pentru carabina M70 sunt realizate din esenţă de nuc 
selecţionat. Se poate alege unul din modele de pat: Pig Back sau Monte Carlo.

e

Model Calibru Capacitate magazie Greutate
(kg)

Lungime ţeava 
(mm)

Pasul ghintului 
(mm)

Nr. ghinturi Lungime
(mm)

Preţ
(Euro)

M70 .243 Win; .30-06 Spring; 
7x64; 8x57JS; 9.3x62

4; 5; 5+1 3,5 600 220; 240; 250; 360 4 1.145 678

Din dotarea standard, carabinele 
ZASTAVA au un singur trăgaci sunt 
prevăzute cu posibilitatea adaptării 
prinderilor pentru optice şi au sisteme 
de ochire mecanice. Opţional se poate 
comanda carabina cu trăgaci DAT (sis
tem de reglare prin impingerea spre 
înainte pentru scurtarea cursei) sau cu 
trăgaci dublu.


