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Почетак 

 

Почетак израде ,,Ddupleks"-ових кугли које се праве и дан данас започео је 1970-их, 1980-их. 

Током година, искуство је акумулирано заједно са достигнућама у индустријској производној 

технологији, тиме пружајући базу за широк ранг модерних, прогресивних и високо ефективних 

производа. Искуство израде челичних кугли је започело када је Литванија још увек била део 

СССР-а. Углавном је тада само оружје са глатким цевима било доступно локалним ловцима. 

Оружје са глатким цевима је кориштено у свим врстама лова, од прелета до лова на медведа. 

Током ловачке сезоне, више од 20.000 јединки крупне дивљачи (лоса, јелена, дивљих свиња, 

срндаћа, итд.) је одстрељено користећи сачмарице. Осећајући потребу за високо прецизном 

муницијом на веће даљине за сачмарице, многи ловци су почели да праве и направили многе 

сопствене дизајне кугли за глатке цеви, тиме повећавајући могућности свог оружја. 

 

Историја прављења челичне сачме 

 

1983. године је креирана прва челична кугла обавијена полиетиленом. Тело пројектила је прецизно 

израђено уз помоћ машина, да садржи облик који се не мења током свог лета. Да би водило куглу 

безбедно кроз цев, тело саме кугле је утиснуто у мекану полимерну чашицу. Полимерна чашица је 

додата на задњи део кугле и њен задатак је да прими погонски притисак гаса и започне латерално 

кретање кугле, као и да служи као стабилизатор током лета. Такве сачмене кугле, пуцане на 100 м. 

даљине, су имале прецизност која је јако близу карабинском зрну. Висока прецизност и 

стабилност путање лета ових кугли, уз успешно дугорочно ловачко искуство, је служило као база 

за прве прототипове експанзивних кугли. 1996. године, прва експанзивна серија кугли се појавила. 

 



Током неколико година, разни дизајнови експанзивних кугли су развијени, разликовали су се по 

тежину, дијаметру, облику, могућности пенетрације, тиме покривајући читав спектар лова на 

крупну дивљач. ,,Ddupleks" има преко 20 година искуства у производњи челичне сачме и муниција 

ове компаније је високо цењена међу ловцима. Такође, данас се сваки ,,Ddupleks" -ов дизајн 

дизајнира узимајући у облик последња научна и технолошка достигнућа, како би се достигла већа 

прецизност и ефективности самог пројектила. 

 

Историја компаније 

 

2001. ,,Ddupleks" је почео са производњом ,,Monolit", ,,Dupo" и ,,Rossa" серија у индсутријски 

значајним количинама. Од тада, у Литванији, ти производи су стекли репутацију као јако 

ефекикасна муниција за оружје са глатким цевима. 2002. ,,Ddupleks" је започео са извозом својих 

производа. ,Ddupleks" је мултинационална компанија, која поред ловачких нуди и војну и 

полицијску муницију. Компанија је такође укључена у ловачке образовне програме и ловачке 

активности у Литванији. 

 

Производња 

 

Синтеза класичних и модерних металних производних техника је веома погодна за израду 

неконвенционалних кугли од материјала и облика које се претходно нису могле видети у 

индустрији ловачке муниције. ,,Ddupleks"-ов производни процес се састоји из много фаза, од 

израде самог тела кугле на машинама, термичке обраде до убацивања у своје специјалне чашице. 

Последњи аутоматизовани процес је паковање саме муниције. Све фазе производње су у 

потпуности аутоматизоване, елиминишући тако било какве људске грешке. 

У односу на класичну производњу оловних кугли, производња челичне сачме је много 

софистициранији и временски захтевнији процес, са 5-7 пута већим производним трошковима. Да 

би се створила прихватљива малопродајна цена за ловце, високи производни трошкови су 

минимализовани са готово потпуном аутоматизацијом производног процеса. За производњу 

челичне кугле, нестандардна опрема је такође потреба, која је направљена од стране самих 

,,Ddupleks"-ових специјалиста. Високоаутоматизована и продуктивна машинерија је уједињена у 

производни циклус где је свака операција електронски контролисана. Ово осигурава производну 

једнакост , високу продуктивност и константан високо квалитет. Производећи муницију 

пријатељски настројену према окружењу, компанија је адаптирала свој производи процес до 

еколошких стандарда. Као резултат овога, окружење је заштићено и еколошки чисти производи су 

дистрибуирани. 

 

                                 Дизајн и предности у односу на оловну куглу 

 

Дизајн 

 

Полимерски прстенови су утиснути на предњи део кугле под високим притиском и са великом 

прецизношћу  и пружају, не само стабилности током лета, већ и оптимално центрирање кугле у 

самој цеви и безбедан пролазак кроз исту. Такође димензије дужине кугле су дизајниране да не 

буду краће од дијаметра саме цеви. Ово онемогућава да се кугла окрене под оштрим углом и 

оштети унутрашњост цеви.  

Силе које се јављају током пуцња олакшавају утискивање пластичних делова у тело челичне 

кугле. Полиетилни делови утиснути у челично тело имају боље карактерситике клизања и 



ефикасно спречавају оштећења.  

Током неколико година, скоро 7.500 метака је испаљено из једне пушке, коју ,,Ddupleks" користи 

за тестирање чији унутрашњи дијаметар цеви износи 18.4 мм., а чок који је кориштен је пуни чок 

(1 мм.). Цев саме пушке и даље изгледа као нова, нема никаква оштећења или недостатке. 

,,Ddupleks"-ове кугле могу бити ефикасно кориштене до 100 м. даљине, иако је било успешних 

погодака и на доста већим даљинама. Искуство и статистички подаци пуцања на већим даљинама 

у лову прикупљене од стране ,,Ddupleks"-а, потврђују следеће - повећан аеродинамични отпор на 

равну предњу површину не може негативно да утиче на релативно снажан ефекат удара, чак и на 

даљинама од 120-140 метара, што је доста далеко за ове кугле. Упркос чињеници да је повећана 

аеродинамична отпорност на предњи, равни део површине, као што је код ,,Monolit" серије 

несумњив, тестови су показали да је ефикасност поготка исто ефикасан и на већим даљинама. 

Објашњење је једноставно. Чак и на великим даљинама, у тренутку поготка, већа предња 

површина осигурава ефективан пренос кинетичке енергије много боље од кугли са мањим 

пречником. За прецизно, далеко пуцање, други фактори пресуђују, у односу на мали предњи део 

кугле, као што су брзина, трзај пушке, утврђивање угла изласка кугле из цеви, итд. 

Дешавало се често да кугле са мањим пречником и са наоштреним дизајном предњег дела пробију 

кроз тело дивљачи и да изнесу, протраће велики део кинетичке енергије. Овакве кугле имају јако 

мало аеродинамичног отпора, али та енергија сачувана током лета није могла ефикасно да се 

пренесе у тело саме дивљачи због малог дијаметра предњег дела саме кугле.  

Да би се осигурао ефективан пренос кинетичке енергије, ,,Ddupleks"-ова ,,Monolit" серија кугли је 

дизајнирана са равном, оштром површином. Оваква кугла изгуби део својих аеродинамичних 

перформанси, али њихов снажан удар са већим равним делом и великим преносом кинетичке 

енергије је омогућен.  

 

Предности 

 

Челична кугла направљена од стране ,,Ddupleks"-a се у знатној мери разликује од традиционалних 

оловних кугли које се користе већ дужи период. Као неконвенционалан материјал за израду 

муниције, челик је пружио могућност да се кугле дизајнирају на начин који ће највише одговарати 

њиховим карактеристикама лета и експанзивном ефекту. Као резултат, такве кугле имају 

несвакидашње карактеристике, без сумње супериориније него оне које поседују оловне кугле. 

 

Главне предности 

 

1. Висока прецизност - начин производње ,,Ddupleks"-ове муниције је другачији од стандардних 

техника. Због тога, челичне кугле имају другачију интерну и екстерну балистичку путању. Такође, 

имају специфичну балистику поготка. Када пуцате олвону куглу, њено тело се деформише током 

испаљивања и након што напусти цев, другачије је обликована, него пре него што сте је испалили. 

,,Ddupleks"-ове челичне кугле су направљене од тврдог материјала, који осигурава да у потпуности 

садрже свој облик током читавог лета и током изласка из цеви, док кугла не погоди мету. 

Полиетилен кориштен у конструкцији кугле је веома чврст и након флексибилне деформације под 

максималним притиском пуцања он враћа свој претходни облик.  

 

2. Висок степен безбедности - челичне кугле могу да се безбедно испале из свих ловачких пушака 

кроз све стандардне чокове. Дијаметар сваког челичног зрна за сваки калибар је посебно израчунат 

како би се осигурао његов безбедан пролаз кроз најужи могући стандардни чок ловачке пушке. 

Такође, димензије дужине су дизајниране да не буду мање него што је дијаметар саме цеви. Ово је 



учињено како би се елиминисала могућност кугле да се окрене под оштрим углом и оштети 

унутрашњост цеви током пуцња.  

Висока прецизност челичне кугле и отпор на рикошетирање побољшава безбедност у лову још 

више.  

 

3. Могућност пуцања на веће даљине - олово је мекани метал и његове карактеристике спроводе 

ограничење током дизајна за произвођаче муниције. Због тога, већина оловних кугли имају једнак 

пречник у свим својим дужинама. ,,Ddupleks" користи челик као материјал за прављење кугли, 

који за разлику од олова, дозвољава дизајн кугле са другачијом, бољом дистрибуцијом масе и 

баланса. Као резултат, челичне кугле су боље балансиране и могу бити обликоване у форме које 

нису могуће за оловне кугле. Добар распоред баланса масе код челичне кугле чини чуда код 

стабилизирања лета. Захваљујући свом идеалном балансу и различитим облицима, челичне кугле 

су прецизније од оловних на већим даљинама.  

 

4. Веће могућности пенетрације - оловне кугле су направљене од меканог материјала и када 

погоде препреку (дрво, грану, жбун, високу траву, итд.) оне се деформишу и креирају површине 

под одређеним нагибом, различитим од иницијалног облика. Ово такође доводи до промене 

иницијалне путање кугле и рикошетирања. Супртоно овоме, ,,Ddupleks"-ове кугле из серије 

,,Мonolit", када погоде препреку која је мекша од челика задржавају свој облик, пробијају 

препреку и настављају своју иницијалну путању. Ефекат одржавања иницијалне путање је најбоље 

приметан у експериментима пуцања у различите металне конструкције. Кугла се у овом случају не 

дезинтегрише већ уместо тога, у потпуности преноси своју кинетичку енергију на место удара. 

 

5. Контролисана деформација од првог тренутка - захваљујући специјалном облику кугле и 

деформације контролисане материјом од које је озрађена, експанзивна серија челичних кугли 

(,,Dupo", ,,Rossa" и ,,Hexolit") се отвара приликом првог тренутка уласка у тело дивљачи. Кугла се 

не шири ако погоди високо обраслу траву или жбуње. За разлику од челичиних кугли које се 

одмах шире, експанзивне оловне кугле у у могућности само да се отворе када погоде веће кости 

(дубоко у телу дивљачи). Експанзивни дијаметар за ,,Dupo" 28 куглу је 30 мм., за ,,Rossa" 32 - 27 

мм., а за ,,Hexolit" 32 куглу - 36 мм. У зависности од тога у који део тела кугла погоди дивљач, 

предњи део кугле до краја преноса енергије може да садржи облик максималне експанзије или 

може да се распадне на делове (главни део кугле и 6 листића).  

 

6. Тренутни хидродинамични шок - за разлику од класичних кугли, ,,Ddupleks"-ове челичне кугле 

преносе енергију на тело дивљачи на различите начине. Нарочито је другачији начин ефекта удара 

експанзивне кугле. Тренутна експанзија кугле и његов велики предњи део заједно са екстремно 

великим преносом енергије, производи веома ефективни хидродинамични шок унутар тела 

дивљачи. ово узрокује тренутни смртоносни исход који је не само виђен, већ и потврђен од стране 

биохемијске анализе меса. Ако животиња умире споро од повреда проузрокованих од стране 

оловне муниције, њено месо садржи много више нездравих супстанци у односу на месо дивљачи 

када је уловљена уз помоћ ,,Ddupleks"-ове челичне кугле. 

 

7. Комбиновани ефекат поготка - током првог тренутка поготка, експанзивна кугла двоструко 

увећава дијаметар свог предњег дела и пружа максималан удар. Следеће, након фрагментације 

предњег дела, удар је већ обезбеђен уз помоћ седам елемената - дубока пенетрација главног дела 

кугле и 6 различитих канала рањавања произведених од стране 6 оштрих листића. Фрагментација 

кугле пружа много веће место поготка него било која монолитна оловна кугла. Хидродинамични 



шок је експлицитно виђен само код ,,Ddupleks"-ових кугли и због тога је уникатан. Шок који удара 

респираторне, циркулаторне и нервне системе дивљачи истог тренутка зауставља њене виталне 

функције. Сваки од ова ефекта је довољно снажан да доведе до брзог и смртоносног исхода. Када 

се сва три ефекта десе заједно они осигуравају екстремно брз резултат. У случају несавршеног 

поготка, дуплексова кугла пружа много веће шансе да уловите дивљач у односу на 

конвенционалне оловне кугле. 

 

8. Нема оштећења меса - за разлику од оловних кугли, ,,Ddupleks"-ова кугла не ствара 

екстензивне крвне изливе када погодни дивљач. Места поготка су чиста, без малих фрагментација 

кугле. Сваки листић ,,Hexolit" 32 кугле делује као скалпел, стварајући чисто, исечене перфорације, 

не оштећујући вредно месо дивљачи. Комбиновани ефекат челичних кугли је толико ефективан, да 

у већини случајева, срчани и црикулаторни систем одмах престају са функцијом. Животиња је 

уловљена захваљујући престанку рада срца, уместо крварења до смрти које се може видети код 

оловних кугли.  

 

9. Брзо препознавање производа - свака серија ,,Ddupleks"-ових кугли има своју специфичну боју 

полимера, која ја лако видљива кроз транспарентну чауру. Стога, нема потребе да читате шта 

пише на самом метку - боја полимера је довољна да се идентификује кугла. 

 

10. Без олова - кугле обавијене полимером су пријатељски настројене ка окружењу. За разлику од 

оловних кугли, оне не садрже тешке метале и не угрожавају месо са потенцијалном 

контаминацијом оловом када се једе. Кориштен у лову и нарочито на стрељани, челична муниција 

не угрожава респираторни систем стрелца. Пуцање оловним куглава доводи до већег прљања 

зидова цеви, него челичним. 

 

11. Нема прљања оловом унутрашњости цеви пушке - током пуцња, ,,Ddupleks"-ова кугла веома 

лако клизи кроз цев и не ствара прљавштину. Полиетилен којима је обавијена ,,Ddupleks"-ова 

кугла има много боље карактеристике клизања кроз цев него оловне. Након лова са класичним 

куглама, чишћење унутрашњности цеви је углавном потребно. С друге стране, након пуцања са 

,,Ddupleks"-овим куглама , то је у знатној мери смањено. 

 

12. Интернационално признат производ - тренутно, за већину купаца широм света, ,,Ddupleks"-ова 

муниција је комплетна иновација. Али у Литванији је ова муниција добро позната, призната и 

често кориштена. ,,Ddupleks"-ове челичне кугле су екстензивно тестиране у пракси више од 2 

деценије. С обзиром на резултата, кугле су оптимално унапређене да би достигле максималне 

балистичке резултат. Како кугле тако и широк спектар елемената њиховог дизајна је патентиран. 

Технички параметри кугле су препознати као адекватни и у складу су са интернационалним 

захтевима. Цела палета дуплексових производа има ,,CIP" сертификате. 

 

У односу на оловно јединачно зрно, ,,Ddupleks"-ово јединачно зрно има: 

- већу ефикасност захваљујући свом челичном дизајну.  

- више корисне енергије, чак и са мањом иницијалном енергијом, челине кугле преносе више 

енергије у односу на друге производе. 

- не деформише се за разлику од регуларне оловне кугле. 

- мање прљају цеви у односу на оловне кугле 

- савршен дизајн за савршен лет. 

- већа прецизност и сигурнији погодак у односу на оловну куглу. 



                                                   ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА 

 

Класичне оловне кугле 

 

Олово као материјал за метак је познато од самог почетка појаве пушака. Специфична 

тежина  олова (11.34 г./цм
3
) га чини једним од најтежих доступних метала. Стога је 

вековима уназад до данас, олово било главни материјал кориштен за прављење карабинске 

и ловачке муниције. Олово је мекан и тежак метал, лак за топљење, пресовање, итд. 

Захваљујући својој великој специфичној тежини, величина оловних кугли је прилично 

мала. Могућност добре деформације олова је нарочито погодна за оружје са глатким 

цевима и испаљивање кроз цеви са танким зидовима. Када пролазе кроз зидове 

 под притиском потисног гаса, оловна кугла се деформише, центрира себе и чврсто запечати цев. 

Исто тако, када погоде мету, оловне кугле се поново деформишу, повећају се и ефективно преносе 

своју кинетичку енергију на мету. Ипак, оловне кугле имају своје недостатке . Када се оловна 

кугла под дејством потисног гаса у првим тренуцима пуцња креће, њена деформација није увек 

правилна. Као резултат, неправилно деформисана кугла током свог лета има тенденцију да 

одступа од своје иницијалне путање. Ако оловна кугла погоди препреку, она се још више 

деформише и губи своју симетрију и иницијалну путању лета - овај ефекат се зове рикошетирање. 

Због своје мале брзине, оловне кугле имају неодређен експанзивни ефекат. То је углавном 

приметно када оловне кугле погоде велике кости дубоку у телу дивљачи. У случају када се оловне 

кугле дезинтегришу након поготка костију, мале оловне остатке је немогуће наћи и ти остаци 

пронађу свој пут до меса дивљачи које се конзумира и штете природном окружењу. Оловне кугле 

такође имају обичај да оставе јак оловни траг у цевима, што утиче на балистичке карактеристике 

следећег метка који се испаљује. 

 

Нови материјали у свакодневном животу 

 

Током времена, нови материјали се јављају у свакодневном животу. Полимер је пронашао свој пут 

у прављену пластичних чашица  и контејнера, тиме дајући нове балистичке карактеристике 

ловачкој муницији , олакшавајући процес пуњења, чинећи као продуктивнијим. Полимерска 

еластичност допушта пуцање делова од тврдог материјала која се налазе у пластичним чашицама 

кроз цеви без икакве бриге. Некада иновација, данас се пластични делови широко користе у 

производњи муниције. Челичне кугле и полимерним чашицама су тестиране више од 2 деценије и 

нису новост у балтичком региону. У будућности је могуће да ће челичне кугле заменити еколошки 

непријатељске оловне кугле и да ће постати изузетно популарне. 

 

Кугла направљена од челика! 

 

Челик (специфична тежина 7.8 г/цм
3
) је материјал за који се некада сматрало да се не може 

користити у изради сачмених кугли због својих карактеристика. Ипак, његов велик отпор према 

деформацији у првим тренуцима испаљивања омогућава да се дизајнира веома аеродинамичан 

облик кугле. Током пуцња, предњи део кугле се понаша као имагинарни ротирајући зглоб, кога 

прати задњи део са стабилизирајућом купом и пластичном чашицом. Идеална дистрибуција масе у 

комбинацији са високим аеродинамичним притиском на латералне делове задње купе и чашице 

стабилизирају куглу током њеног лета.  Уобичајено, ,,Ddupleks" - ове кугле лете и погађају мету са 

носем напред. Тврдоћа челичних кугли одговара тврдоћи цеви пушке или је бар близу томе. Због 



тога је ,,Ddupleks" дошао до решења да челичне кугле смести у топљени полимер под притиском, 

што се показало не само корисним, већ и у потпуности безбедним да се њихова челична зрна 

испаљују из различитих чокова са високом прецизношћу на мету. 

 

Безбедна путања челика кроз цев 

 

,,Monolit 28", ,,Monolit 32", ..Dupo 28", ,,Rossa 32" и  ,,Hexolit 32" кугле имају полиетилне 

прстенове у свом предњем делу и стабилизирајуће чашице у свом задњем делу. Ове две 

компоненте осигуравају одличан и безбедан пролазак кугли кроз цев. Дијаметар сваке кугле за 

сваки калибар је израчуната на такав начин да је могућ пролазак кугле кроз сваки стандардну чок. 

Такође, димензије дужине кугле су дизајниране да не буду мање од дијаметра саме цеви пушке. 

Ово елиминише могућност да се кугла окрене под оштрим (акутним) углом и оштети унутрашњу 

површину цеви током пуцња. 

Полимерски прстен на предњем делу кугле је утиснут на челично тело под високим притиском и 

са великом прецизношћу, осигуравајући савршено центрирање кугле и безбедан пролазак кроз цев. 

Полиетилни делови утиснути на челик имају боље карактеристке клизања, они смањују прљање 

цеви и ефисано спречвају штету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ЕКСПАНЗИВНА СЕРИЈА 

 

    
 

 
 

Експанзивна серија без обзира да ли кугла погоди лоса или лисицу, предњи део кугле се одмах 

шири од 18.4 мм. до 27-36 мм. у зависности од серије и ефективно преноси кинетичку енергију на 

тело дивљачи. Дизајн предњег дела кугле, димензије и карактеристике материјала су комбиноване  

на такав начин да екпанзија кугле директно зависи од густине мете. Густина коже и мишића 

дивљачи је веома блиска густини воде. Приликом уласка у такво окружење, ,,Ddupleks"-ове 

експанзивне кугле се отварају одмах. Погодак мете са густином воде ствара велики притисак на 

предњи део кугле, што доводи до експанзије исте, док их не зауставе потпорни делови.  

Парадоксално, ако кугла погоди дрво, челичну плочу, траву, жбуње, гране, њен предњи део се 

уопште не шири, или се рашири само парцијално. Предњи део кугле је дизајниран да буде чврста 

метална конструкција обавијена полимером. Приликом удара чврсте мете, задржава свој 

иницијални облик - предњи део који је сам по себи чврст, се напуни делом чврстог материјала 

препреке коју погоди и због тога се кугла не шири и задржава свој иницијални облик.  

Експанзивне кугле имају неколико зауставних ефеката у исто време: комбинован удар, велика 

улазна рана, фрагментација зрна са одвајањем листића и снажан хидродинамични шок (који је 

најефективнији) за успешан лов. 

 

Два ефекта 

 

Ако је погодак са мање од 20 метара, у тренутку удара у мету, кинетичка енергија кугле 

превазилази металну снагу. Током хидродинамичног удара са великом експанзивном површином, 

предњи део кугле не може да одоли преоптерећењу и распада се на делове. Тако да долази до 

ширења кугле у хексагоналном облику. Испрва, кугла свој  удар врши са екапнзивним предњим 

делом, и онда се удар наставља тако што оштећује кости, ткива и разне виталне органе на својој 

путањи. Након што кугла достигне неких 25-30 цм. у телу дивљачи она се распада на делове 

(главно тело кугле и 6 оштрих листића). Три листића путују ка горе. У случају несаврченог 

поготка у пределу стомака, та три листића углавном погоде кичму или живце близу кичме, 

паралишући задњи део тела дивљачи. Фрагментишући делови кугле углавном не излазе из тела, 

тиме преносећи у потпуности своју разорну енергију на дивљач. 

Приликом поготка различитих делова тела дивљачи, ,,Ddupleks"-ове експанзивне кугле се 



понашају на различите начине. Предњи, фронтални део животиње или ребра није тако густ као 

задњи део или стомак, који је напуњен разним течностима. Овде особине ,,Ddupleks"-ове 

експанзивне серије кугли нарочито долазе до изражаја. 

Када дође до поготка у пределу ребара, кугла се одмах шири. Када погоди стомак, кугла ствара 

велику улазну рану од 3-3.5 цм. у дијаметру, затим се отвара, чини даљу штету на својој путањи, 

након тога, у већини случајева се може видети фрагментација кугле на делове. 

Ако је дошло до поготка са кратке дистанце (до 20-35 м.), у готово свим случајевима, 

фрагментација саме кугле је примећена. Када се пуца на даљинама од 35 до 100 метара, ефекти 

експанзивне кугле су другачији у зависности од места поготка. Приликом поготка у пределу 

ребара, кугле се шире и држе свој облик. Приликом поготка у пределу стомака, оне се шире и 

долази до распадања на делове (главно тело и 6 оштрих листића). Ако је предео стомак погођен са 

веће даљине (преко 100 метара), могуће је да се кугла рашири као цвет, али не распадне на делове. 

Ово је објашњено на следећи начин - енергија саме кугле је највећа приликом изласка из цеви и 

смањује се како током свог лета. Па се тако силе које утичу на предњи део кугле смањују.  

Оба ефекта експанзивне серије кугли: ширење и распадање на делове су у знатној мери 

супериорнији у односу на ефекте које изазивају конвенционалне сачмене кугле. 

 

Хидродиманични шок талас 

 

Поред претходна два наведена ефекта, експанзивну серију ,,Ddupleks"-ових кугли карактерише 

још један снажан ефекат ретко виђен код конвенционалних кугли. Експанзивне кугле не стварају 

велике крвне изливе на месту поготка које углавном оштете месо. Упркос великој улазној рупи 

кугле и перфорацији ткива узрокваном од стране оштрих листића, крвни изливи у тим деловима су 

мали, а понекад их ни нема. 

У првом тренутку поготка, кугла се шири до свог максимума и ствара велику улазну рану. У 

следећем тренутку, увећани предњи део кугле изазива хидродинамични шок унутар тела дивљачи. 

То тренутно утиче на респираторне, циркулаторне и нервне системе дивљачи. Три главна витална 

система су оштећена једним поготком. Циркулација крви и виталне функције престају одмах.  

Скоро 10 година је ,,Ddupleks" сумирао статистике удара експанзивних кугли на сликама и видео 

формату. Слике и видео снимци показају да су изливи крви испод коже у деловима где је кугла 

погодила јако мали. То значи да је хидродинамични талас зауставио циркулацију крви у тренутку 

поготка.  

Код поготка у пределу ребара, фрагменти црева и крв су видљиви, избачени кроз улазну рану као 

резултат високог ваздучног притиска. Код поготка у пределу стомака, висок ваздушни притисак 

углавном избаци делић црева кроз улазну рану, око 0.2 до 2 кг. тежине. 

Укратко, експанзивне кугле комбинују неколико зауставних ефеката одједном - комбиновани 

погодак,  ширење, велика улазна рана, фрагментација на делове и снажан хидродинамични шок.  

Сваки од ових ефеката је довољан да би се уловила дивљач. Али, хидродинамични ефекат унутар 

тела дивљачи је најефикаснији.   

 

У експанзивну серију спадају следећа дуплексова зрна: ,,Hexolit", ,,Rossa" и ,,Dupo". 

 

 

 

 

 



                                                     HEXOLIT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- снажан зауставни ефекат 

- уникатан експанизивни ефекат 

- повећано подручје удара захваљујући фрагментацији 

 

Зрно са екстремно снажним  ударним ефектом. Када погоди тело, предњи (фронтални) део зрна се 

одмах повећава са 18.5 мм. на 36-38 мм. У пречнику - ово је највећа експанзија зрна на тржишту. 

Ствара улазну рану са пречником од 3.5 цм., зрно удара снажно у мету и распада се на 6 

симетрична листића са централним делом кугле. Сваки оштри листић ствара засебно подручје 

штете. Уједињени ефекат хидродинамичног шока у телу, заједно са штетом изазваном од стране 

листића, осигурава уникатан зауставни ефекат, који пружа добре резултата чак и када је реч о 

несавршеном поготку.  

 

         
 

 

           

                                   
 

                                               

 



Главне предности: 

 

- максималан пренос енергије у тренутку поготка. 

- ,,Hollow point" дизајн самог врха омогућава брзу експанзију. 

- предњи део зрна шири се на 36 мм. у пречнику, у тренутку удара (поготка) - 383% већи пречник у 

односу на почетни. 

- чврст облик за конотрлисану експанзију 

- хидродинамични шок на унутрашње органе 

- идеално центриран и балансиран 

- стабилизујуће површине омогућавају високу прецизност и ставилност током лета. 

- екстензивна штета чак и кроз тврдо ткиво захваљујући 6 оштрих листића 

- смањена могућност рикошетирања 

- без олова (еколошки чистији, не садрже тешке метале и мала токсична једињена, што се осим 

природе позитвно одражава и на месо саме дивљачи) 

- минимално трење у цевима 

- може да се користи са свим стандардним чоковима 

- највећа прецизност са чоком од 1 мм. (пуним чоком) 

- могуће користити и у олученим цевима. 

 

,,Hexolit 32" је креиран модификацијом зрна ,,Dupo 28". Током неколико ловачких сезона, 

истраживање је извршено на резултат поготка зрна и њихове смртоносне ефекте. Као резултат, 

ефикасност перформанси листића је откривена. Када се ови листићи разједине, предњи део 

,,Hexolit 32" пројектила пружа двоструки удар. У случају несавршеног поготка, шест листића и 

главно тело пројектила и даље изазивају екстензивну смртоносну штету. Неки листићи стигну до 

виталних органа и спречавају да дивљач побегне. Три листића углавном путују ка горе и изазивају 

штете на кичми и нервима, паралишући животињу и онемогућавајући јој кретање. Упркос својој 

великој улазној рани, ,,Hexolit 32" зрно не изазива велику штету на месу саме дивљачи. 

Комбиновани и снажни ударни ефекат зауставља срчану функцију и циркулаторни систем веома 

брзо, да углавном не долази до излива крви креираних као резултат несавршених погодака. 

Беспрекоран квалитет метка је у складу и са захтевима најзахтевнијих ловаца. 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



                                                          ROSSA  

 

                          
 

- велика прецизност 

- брза експанзија 

- дубока пенетрација 

 

Овај пројектил има добру прецизност на већим даљинама захваљујући специјално центрираном 

телу самог зрна. Добра пенетрација у комбинацији са ефектом широке експанзије чини ово зрно 

погодним за лов на крупну дивљач. Велика улазна рана овог зрна оставља масивне крвне трагове, 

чак и у случају лошијег поготка. Након поготка у мету, зрно производи снажну и дубоку 

пенетрацију. 

 

Главне предности: 

 

- дубока пенетрација са монолитним телом зрна 

- максимални пренос енергије у тренутку поготка 

- предњи део зрна се шири у тренутку поготка на 27 мм. 

- хидродинамични шок на унутрашње органе дивљачи 

- смањена могућност рикошетирања 

- без олова (еколошки чистији, не садрже тешке метале и мала токсична једињена, што се осим 

природе позитвно одражава и на месо саме дивљачи) 

- велика прецизност на већим даљинама 

- минимално трење у цевима 

- може се користити са свим стандардним чоковима 

- највећа прецизност са чоком од 1 мм. (пуним чоком) 

- погодан и за олучене цеви. 

 

У конструкцији овог пројектила, главни принципи експанзивног и монолитног зрна су 

уједнињени. Зрно се шири приликом поготка у тело дивљачи. Пречник зрна се шири са 18.5 мм. на 

27 мм. и остаје у једном комаду током читавог удара. Као и друга дуплексова експанзивна зрна, 

ово зрно је креирано са снажним хидродинамичним шоком на респираторне, циркулаторне и 

нервне системе. Као и монолит серија, пенетрира дубоко у тело животиње. Такав дубок и снажан 

ефекат удара зрна је нарочито погодан за заустављање крупне дивљачи, јер зрно лако пробија 



велике кости, задржава иницијалну путању и стиже до виталних органа. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            MONOLIT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за обрасла ловачка подручја  

- смањена могућност рикошетирања 

- дубока пенетрација 

 

Ова серија је дизајнирана за лов у обраслим подручјима, где је неопходна повећава стабилност и 

отпорност на препреке. Самостабилизирајући дизајн кугле осигурава пенетрацију кроз препреке 

без девијације од своје иницијалне путање. 

Снажно главно челично тело са оштрим ивицама превазилази препреке без деформације и 

осигурава дубоку пенетрацију у саму мету, што је од велике важности за лов на крупну и опасну 

дивљач. 

Снажно зрно ,,Monolit" серије пружа високу прецизност у окружењима густо обраслим са грмљем, 

жбуњем и травом, где је употреба карабинске муниције неефекисна. У тренутку поготка ,,Monolit " 

зрно пружа нарочито снажан удар. Равна предња површина осигурава да се комплетна ударна, 

кинетичка енергија пренесе на саму мету. Тело зрна је затворено у полимерску чауру и идеално 

центрирано и балансирано, стога и веома прецизно. Зрна не садрже олово и не прљају цеви са 

оловним и сагореним остацима. 

 

 

 

 

    



Главне предности: 

 

- одлична за обрасла ловачка подручја 

- снажно пенетрирање 

- смањена могућност рикошетирања 

- без олова (еколошки чистији, не садрже тешке метале и мала токсична једињена, што се осим 

природе позитвно одражава и на месо саме дивљачи). 

- велика прецизност на вечим даљинама 

- минимално трење у цевима захваљујући полимерској чашици 

- не прља цеви као оловна кугла 

- идеално центриран 

- нема деформације приликом поготка 

- може да се користи са свим стандардним чоковима 

- задржава своју почетну путању, чак и када удари у препреке 

- снажан удар и зауставни ефекат 

- највећа прецизност са чоком од 1 мм. (пун чок) 

- може да се користи и у олученим цевима. 

 

,,Monolit" зрно, захваљујући својој великој прецизности и могућности одржавања путање, чак и 

када погоди неку препреку је снажно фаворизовано у погонском лову и успешно је кориштено у 

лову на крупну дивљач. Током лета самог пројектила, задњи део зрна заједно са бочним оштрим 

површинама тела зрна стабилизују овај пројектил прецизно са равном главом (носем) напред. 

Равна глава пројектила омогућава ефективни трансфер енергије у тело крупне дивљачи, а њени 

оштри бочни делови увећавају могућност пенетрације у обраслим подручјима. Захваљујући свом 

тврдом материјалу, балансирајућим и стабилизирајућим површинама, зрно задржава своју 

иницијалну путању, чак и након удара у разне препреке ( нпр. дрво од 5-10 цм. у пречнику), као 

што су гране дрвећа, грмље или густа трава. 

Зрно има ојачан задњи део и чак приликом губитка полимерске чашице не утиче на баланс тежине 

нити на стабилизирајуће површине. Као резултат, када напусти препреку, зрно наставља да 

стабилизује себе и лети у смеру своје иницијалне (почетне) путање са носем напред. За разлику од 

оловних зрна које губе свој регуларни облик и иницијалну путању након што погоде препреку, 

Monolit зрно, захваљујући свом тврдом материјалу и самостабилизирајућем облику, одржава своју 

путању или у неким случајевима минималне девијације. Дизајн и стабилност зрна осигуравају 

високу отпорност на рикошетирање у густо обраслим теренима. 

 

 

     
 

        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Успешан лов на дивље свиње са ,,Ddupleks"-овим куглама у Словенији 


