lovecké zbraně
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Kozlice Chapuis
Nástup kozlic do sportovní i lovecké střelby je již dlouhá léta nezadržitelný,
takže výrobcům zbraní již před dávnými časy nezbylo než se přizpůsobit.
I těm tradičním. U francouzské firmy Chapuis Armes, která vyrábí zbraně
sice továrním způsobem, ale při použití tradičních materiálů
i postupů, je výsledek na poli kozlic pochopitelně také na
úrovni, která odpovídá věhlasu firmy mezi milovníky
špičkových výrobků.

Kulová kozlice
C115 Artisan

odobně jako u zbraní s hlavněmi
vedle sebe, i u Chapuis Armes
jsou základem nabídky zbraně kulové, tedy kulové kozlice. Tvoří spolu
s dvojáky páteř nabídky a zřejmě patří
i k nejprodávanějším produktům.
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KULOVÉ KOZLICE
Vzhledem k tomu, že v době naší návštěvy u Chapuis právě běžela výroba kozlic, mohli jsme vše sledovat opravdu zblíz-

táže i výzdoby. Firma vyrábí za použití
francouzských ocelí. Závěry zbraní Chapuis
jsou výhradně z chrommolybdenové oceli s vysokou pevností. Vše se obrábí z plného
materiálu na numericky řízených centrech,
všechny kovové součástky jsou ocelové.
Brokové hlavně přicházejí jako polotovar,
který na místě řežou na potřebnou délku.
Na výrobu kulových hlavní pan Chapuis nekupuje vykovaný polotovar, ale kování
probíhá až ve firmě na trnu. V průběhu kování se kulová hlaveň prodlouží o 10 cm
oproti délce polotovaru a současně probíhá drážkování. Tím se dosahuje vyšší hustoty materiálu, která zajišťuje vyšší pevnost.

menní kličkou a je opatřen modifikovaným
bicím mechanismem Blitz. Základní modely
se strojovou rytinou nesou označení C5,
C10, C15 a C25. Liší se náročností strojové rytiny, použitím vytahovačů nebo vyhazovačů, absencí nebo přítomností zámkových desek, které jsou zde jen plochou
pro výzdobu, a pochopitelně kvalitou dřeva, která u modelů C15 a C25 již dosahuje čísla čtyři na šestibodové stupnici. Nejlevnější modely C5 a C10 mají dvě spouště, zbytek je vybaven jednospouští.
Pažby těchto zbraní jsou německé a zakončují je pro tuto firmu typické dřevěné botky. Standardní ráže jsou jen tři: 9,3x74 R,
8x57 JRS a 7x65 R. Na požádání je možno dodat zbraně v rážích 30-06 Spring-

field, 30 R Blaser, 300 Winchester a 375
Holland & Holland Magnum. Zbraně
váží kolem 3,2 kg podle ráže a délka hlavní činí buď 550, nebo 600 mm.
Jednohlavňová
kulovnice
Oural Exel

ka. Výroba všech součástek probíhá u Chapuis Armes na místě a ve vlastní režii, což
umožňuje absolutní kontrolu výchozího
materiálu, výroby jednotlivých dílů, mon-
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Pájení svazků se provádí pomocí slitiny stříbra a mosazi. V zařízení, které k tomuto pájení slouží, je vždy jen jeden svazek, kterému věnuje maximální pozornost určený zaměstnanec. Při černění hlavní se uplatňuje osvědčená metoda hlubokého černění.
Kulové kozlice od Chapuis nesou jméno
Super Orion. Tento model je v nabídce od
roku 1990. Závěr je ovládán Scottovou te-

ARTISAN A DE LUXE
Také kulové kozlice Chapuis si je možno,
podobně jako dvojáky, nechat vyrobit v luxusním provedení Artisan se zaoblenou,
a tudíž do ruky příjemnější baskulí, která poskytuje též souvislejší plochu pro ryteckou
výzdobu. Modely C115 Artisan a C125 Artisan se vyznačují ruční rytinou se signa-

střelecká revue
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