MAROCCHI

италијанска изврсност од 1922. године
Интернет страница www.marocchiguns.com
О компанији
1922. године ,,Marocchi" породица је основала истоимену фирму у долини Вал Тромпија (Италија). И дан данас
фирму воде чланови те исте породице – ,,Мauro Marocchi" и његов син,, Мichell“.
,,Мarocchi" свој веома брз успех дугује иновативном и генијалном оснивачу (,,Stefano Marocchi") ове фирме, који
је освојио вишеструке међународне награде. ,,Stefano Marocchi" је освојио оскар за интернационалну инвенцију у
Бриселу за креацију ,,Со2" полуаутоматске ваздушне пушке. Ова фирма је једна од првих у овој бранши која је
добила ,,ISO 9001:2012“ сертификат за квалитет и упркос томе што није велика као неке америчке и европске
фирме у стању је да произведе било коју врсту пушке. Породица ,,Marocchi" живи чврсто везана за успех својих
производа. Специјализовани су у производњи пушака за лов и спортско стрељаштво. Да би остали у послу и да би
успешно конкурисали другим компанијама, морају да буду супериорни, производећи боље пушке и развијајући
боље производе од својих конкурената. У овој фирми ћете наћи најсавременију технологију у комбинацији са
старијим, традиционалним методама израде, које су током времена заслужиле поштовање, како би се произвеле
цеви високог квалитета и елегантне гравуре.

Породица ,,Marocchi"
Њихов избор материјала, компоненти и добављача су саставни део њихове потраге за квалитетом како би
обезбедили супериорност својих пушака. На пример, они користе француски ,,Saint Etienne" челик за своје пушке
и прихватају само оно најбоље од неке сировине коју користе у производњи одређене пушке. ,,Marocchi" у својој
фабрици користи најновије, софистициране, немачке машине за глодање. Велике компаније не прате ову
политику. Пошто је скуп маркетинг, оруђе на које се најчешће ослањају веће компаније, оне имају тенденцију да
користе јефтиније компоненте или лошијији квалитет у производњи својих пушака. ,,Marocchi” не производи
оружје на хиљаде комада, већ су пушке ове фирме појединачно састављене од стране њихових стручњака, који
прате читав процес производње, све док завршни, јединствен производ није упакован и спреман за испоруку.
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Овај процес траје око месец дана, свака фаза, тест и провера је извршена од стране два инжењера, од којих сваки
има по 10 година исксуства у коришћењу софистициране опреме. Често њихови мајстори знају ко ће бити купци
пушака и веома су поносни на свој рад, дајући све од себе како би задовољили своје купце. Њихово обраћање
пажње на детаље осигурава константан напредак фирме. Данас фирма има диструбутере у преко 50 држава
широм света.
Међу врло квалитетне ловачке производе које ова фирма нуди, налазе се: полуаутоматске сачмарице, бокерице,
комбиноване ловачке пушке и спортске пушке за такмичења (трап). Поред ловачких и спортских (трап и скит)
пушака такође у понуди имају и тактичке пушке, као и полуаутоматске ваздушне пушке.
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MAROCCHI ZERO 3 (03)
,,Marocchi 03" је сасвим нова сачмарица. Произведена је да се такмичи са најбољим дизајнима на тржишту.
Доступна је у следећим верзијама: олимпијски трап и спортинг/филд (,,sporting/field“).

Циљна група
Модел ,,Zero 3” је направљен за стрелце којима је потребна поуздана пушка коју красе све неопходне предности
једне такмичарске пушке. Нуди невероватан квалитет за дату цену. Пушка је толико добро избалансирана да је
много лакша, него што Вам се на први поглед чини, што нарочито долази до изражаја и од великог је значаја
током дужих такмичења.
,,Maxi 70” и ,,Maxi 90” чокови
,,Sporting Clay" верзија је снабдевена са 5 чокова (,,Maxi 70” – 70 мм.), који су произведени истом високом
технологијом, као и саме цеви пушке.
,,Maxi 90" чокови имају дужину од 90 мм. (70 мм. су интерни, а 20 мм. су екстерни, продужавају цеви за 20 мм.).
Обе врсте чокова су произведене од истог челика, као и саме цеви пушке, омогућавајући исту термалну
експанзију током пуцања. Чокови су снажни са одговарајућом дебљином, како би се спречила деформација. Ови
чокови су такође одлични за челичну сачму.
,,Maxi 90"

,,Maxi 70"

Ејектори
Нови систем ејектора може веома лако да се растави, без алата, за потребе чишћења. Ово је изузетна предност за
будуће потребе замене, јер могу бити веома лако замењени, не захтевајући пуно посла.
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Маrocchi Zero 3 Style
Trap
12/70
75

Marocchi Zero 3 Style
Sporter
12/70
71 и 76

Marocchi Zero 3 Field

Мултичокови
Црвени флуоресцентни
предњи нишан
аутоматски
Црна са златним
натписима и сребрним
Marocchi логоом
Longitudinal cross bolt
(Уздужно крстасто)
Селективни појединачни

Мултичокови
Црвени флуоресцентни
предњи нишан
aутоматски
Црна

Longitudinal cross bolt
(Уздужно крстасто)
Појединачни,
неселективни
У различите позиције

IM/Full (3/4 и пун чок)
Црвени флуоресцентни
предњи нишан
аутоматски
Црна са златним
натписима и сребрним
Marocchi логоом
Longitudinal cross bolt
(Уздужно крстасто)
Селективни
појединачни
У различите позиције

Standard Trap, кундак за
леворуке на захтев.
На захтев, подешавајући
кундак: Genius C-Genius
P-Genius PC
Beavertail
Испоручује се у
припадујећем коферу.

Подешавајући трап
кундак
На захтев,
подешавајући кундак:
Genius P-Genius PC
Schnabel
Ипоручује се у
припадајућем коферу

Подешавајући спорт
кундак
На захтев, подешавајући
кундак: Genius P-Genius
PC
Schnabel
Испоручује се у коферу са
5 Maxi 90 чокова и
одговарајућим кључем.

Marocchi Zero 3 Trap
Калибар
Дужина цеви
(у цм.)
Чокови
Нишан
Ејектори
Глава пушке
Затварање
Обарач
Подешавање
обарача
Кундак
Додаци везани
за кундак
Поткундак
Паковање

,,Steelshot”
Додаци на
захтев

12/70
76
IM/Full (3/4 и пун чок)
Црвени флуоресцентни
предњи нишан
аутоматски
Хромирана и црна

не
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У различите позиције

12/76
71

Longitudinal cross bolt
(Уздужно крстасто)
Селективни
појединачни
У различите позиције
,,Standard Field”
На захтев, подешавајући
кундак: Genius C-Genius
P-Genius PC
Schnabel
Каротонска кутија са 5
Maxi 70 чокова са
кључем
,,Steelproof” на захтев
Комплетан сет од 5 Maxi
90 чокова.

MAROCCHI FIRST

,,Marocchi" је дизајнирао лагану, али издржљиву серију бокерица под називом ,,First” за све љубитеље истих, коју
красе италијански квалитет и лепота.
Веома лагана
Ова серија пушака се издваја, не само по свом квалитету израде, већ и по томе што је јако лагана, захваљујући
својој глави, која је израђена од легуре алуминијума 7075/Т6, која је позната по својој одличној механичкој
издржљивости. Овај материјал се користи за авио и свемирске компоненте и генерално за све делове изложене
високим нивоима стреса. Дужа пешаћења ће Вам бити много пријатнија уз ову лагану серију пушака.
Баланс
Невероватан баланс омогућава веома прецизно и брзо пуцање, чак и из друге цеви.
Чокови
,,Marocchi" производи чокове дужине 50 мм. за ову серију пушака. Направљени од истог челика, као и саме цеви
(омогућавајући исту термалну експанзију током пуцања), иста еластичност материјала омогућује добар распоред
погодака.
Модели
Ова серија има 3 модела: ,First standard“, ,,First Deluxe“ и ,,First DL 14“.
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,,First standard“- овај модел је настао као одговор на захтев ловаца за лаганом италијанском бокерицом. Под
придевом италијанска, подразумева се квалитетан произод, технички привлачан, направљен са укусом и лепи
дизајном у Италији. И све то по веома прихватљивој цени.

,,First Deluxe” - овај модел красе исте техничке карактеристике као и основни (,,Standard”) модел, али у односу на
основни модел има лепши естетски изглед. Красе га лепе гравуре са позлаћеном ловачким мотивима, а кундак и
поткундак су премазани уљем.
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,,First DL 14” - најновији модел серије ,,First”. Овај модел представља сам врх италијанске елеганције, красе га
изузетне гравуре са позлаћеном ловачком тематиком на глави пушке и одличне техничке перформансе за дуже
ловове.

итали
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First Standard

First DeLuxe
12/76

Калибар
Дужина цеви (у
цм.)
Тежина
Обарач
Екстрактори
Глава
Чокови

61, 66, 71 и 76.

First DL 14

61, 66, 71 цм. (,,steel proof” tested)

2.8 кг. за цеви дужине 66 цм.
Један, селективни.
Мануални или аутоматски
7075/Т6 (легура
7075/Т6 (легура алуминијума) са
алуминијума) са гравурама.
позлаћеним гравурама.
5 комада са кључем.

Нишан

Црвени флуоресцентни

Кундак и
поткундак

Орах премазан уљем
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аутоматски
7075/Т6 (легура алуминијума) са
позлаћеним гравурама.

,,Marocchi Model 100“ (,,Boss-system”)

Општи преглед
Захваљујући чувеном ,,Boss” систему налазите се током пуцања увек у савршеној позицији, спремни за пуцање,
не губећи концентрацију. Избалансирана, једноставна за коришћење, фино и лако преламање, леп дизајн,
квалитетан механизам, напредна технологија су само неке од карактеристике које долазе до изражаја током
разних такмичења, пружајући њеном кориснику уживање у пуцању и врхунске перформансе.
Постоје следеће верзије ове пушке: Тrаp, Sport, Classic & All weather.
Циљна група
Пушка ,,Marocchi model 100” је направљена за оне стрелце који желе нешто специјално и другачије од свих
осталих конвенционалних пушака.
,,Maxi 70” и ,,Maxi 90” чокови
Sporting Clay верзија је снабдевена са 5 чокова (,,Maxi 70” – 70 мм.), који су произведени истом високм
технологијом, као и саме цеви пушке.
,,Maxi 90” чокови имају дужину од 90 мм. (70 мм. су интерни, а 20 мм. су екстерни, продужавају цеви за 20 мм).
Обе врсте чокова су произведене од истог челика, као и саме пушке, омогућавајући исту термалну експанзију
током пуцања. Чокови су снажни са одговарајућом дебљином и направљени су од истог челика као и саме цеви,
како би се спречила деформација. Ови чокови су такође одлични и за челичну сачму.
Ејектори
Нови систем ејектора може веома лако да се растави, без алата, за потребе чишћења. Ово је изузетна предност за
будуће потребе замене, јер могу бити веома лако замењени, не захтевајући пуно посла.
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Marocchi 100 Trap
Kалибар
Челик за цеви

12/70
42NiCrMo4, направљене су традиционалним дрилингом са стопостотном контролом дебљине
цеви. Сваки корак израде цеви је помно праћен од стране тима експерата.

Дужина цеви (у цм.)
Горње ребро/бочно ребро
Чокови
Обарач

75 (81 на захтев)
10 мм., ваздужно/ваздужно
Фиксни: IM-Full (3/4 и пуни чок)
Појединачни
Обарач може да се подеси да одговара дужини кундака Вашим личним захтевима.
Трап кундак
,,Beavertail”
Хромирана са атрактивним црним дизајном
Предњи црвени флуоресцентни нишан
Аутоматски
Рачвасти „Boss type“ систем
Елегантни кофер са две браве
подешавајући кундак: Genius C-Genius P-Genius PC, сет од 5 Maxi 90 чокова,...

Кундак
Поткундак
Глава
Нишан
Ејектори
Затварање/Закључавање
Укључени додаци
Додаци на захтев
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MAROCCHI ,,SI” СЕРИЈА
Општи преглед
,,Marocchi SI” серија се производи у два калибар 12 и 20. Пушке из ове серије функционишу на принципу
инерције користећи кинетичку енергију, насталу пројекцијом метка у цеви. Систему нису потребни гасови или
трзај цеви, већ функционише помоћу опруге која се налази између затварача и ротирајуће главе затварача.
Предност овог система је изузетна једноставност механизма, сигурнији и бржи рад затварача, те за разлику од
пушака које оперишу помоћу гасова, потребно је мање учестало чишћење оружја. Укратко, минимално
одржавање, максимална трајност и поузданост.

Цев је израђена од француског ,,St. Etienne" челика. Овај челик дозвољава боље испуцавање и већу прецизност
гађања. Челик је посебно обрађен како би био поуздан и за употребу челичне сачме. Пушка је тестирана од старне
Националне куће за сигурност у тзв. „Steel Shot Test“ испитивању, а цеви носе жиг „Lily of France“, као ознаку да
су прошле кроз наведено испитивање. Уз висококвалитетни челик за цеви и повратни механизам, ове пушке су
једне од најлакших полуаутомата на свету.
Модели




,,SI 12” полуатомати који функционишу на принципу инерције се производе у следећим моделима: ,,SI12”
,,XTR”, ,,SI12 Polichasse”, ,,SI12 Grade 3”, ,,SI12 Grade 2”, ,,SI12 Grade 1”, ,,SI12 Complus”, ,,SI12 Light” и
,,SI12 Wood”.
,,SI 20” полуаутомати који функционишу на принципу инерције се производе у следећим моделима: ,,SI20
Standard” и ,,SI 20 Grade 1”.
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SI 12

Тежина и баланс
Тежина,, SI 12” полуаутомата је око 2,9 кг. Пушка је балансирана на такав начин да врло брзо можете нациљати
мету. У обзир је узето тело ловца током развоја ове пушке да би се дозволила најбоља расподела баланса, која ће
стрелцу омогућити лако испаљивање једног метка за другим.

Цеви
,,Marocchi” производи сам своје цеви. Цеви се израђују од метеријала високог квалитета и њихова стопостотна
контрола се врши од стране њиховог департмана за контролу (стандард бушења: 18.3, 18.4 и 18.5). Њихове методе
производње цеви су веома скупе и користе само најквалитетније делове, што резултира у бацању скоро 90%
материјала, као производног отпада.
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Чокови
,,Marocchi” је међу првим компанијама која је веровала у чокове дужине од 70 мм. Направљени од истог челика,
као и саме цеви (омогућавајући исту термалну експанзију током пуцања), иста еластичност материјала омогућује
добар распоред погодака.
На вертикали је приказан % сачме, а на хоризонтали - даљина.
Вршено је упоређивање чокова (,,Maxi 90”, ,,Maxi 70”, ,, Generic choke”) уз помоћ наведених фактора.

Slug цеви за SI 12
Ова глатка цев за полуаутомат има дужину од 61 цм. и тежи 0,95 кг. Одлука да се направи са дебљим зидовима се
показала као веома успешна и њена прецизност је заиста невероватна. С обзиром да је овде реч о глаткој цеви, она
пружа супериорне перформансе у односу на традиционалне ,,slug“ цеви.
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,,SI 12 Standard“ - представља основни модел серије под истоименим називом. Кундак и поткундак су израђени
од ораха, а црна глава даје леп контраст са хромираним затварачем.

,,SI 12 Complus“ - овај модел има пескирани финиш, синтетички кундак и поткундак. Материјал кориштен за
кундак садржи две компоненте: најлон и стакленасто влакно, како би се осигурао јак отпор на шокове. Такође
поседује и еластомер како би се ублажио трзај пушке.

,,SI 12 Grade 3“ - поседује све предности и техничке карактеристике као и остале пушке из ове серије упаковане у
елегантно издање. Глава је украшена позлаћеним гравурама са ловачким мотивима. Осим главе и затварач је
15

такође изгравиран. Кундак и поткундак су направљени од врхунског ораха и премазани су уљем. Све претходно
наведено, овом моделу даје италијанску елеганцију и софистицираност.

,,SI 12 Polichasse“ - овај модел је креиран на захтев ловаца који су желели пушку која ће бити погодна за све

16

типове лова.
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Marocchi SI 12
Standard
Калибар
Тежина
Дужина
цеви (у цм.)
Глава
Капацитет
метака
Чокови
Кундак и
поткундак
Укључени
додаци
Додаци на
захтев

Marocchi SI 12
Polichasse

Marocchi SI 12
Grade 3

Marocchi SI 12 Complus

12/76
2,95 за цеви од 66 цм
61, 66, 71,76 (Steel proof tested)
Црна, 7075 Т6 (легура
алуминијума)

5 Maxi 70 чокова
Орах
Пређице и 5 чокова са
кључем.

Црна, 7075 Т6 (легура
алуминијума)

Бела са позлаћеним
гравурама, 7075 Т6
(легура алуминијума)
3+1 или 4 + 1

5 Maxi 90 чокова
5 Maxi 70 чокова
Орахово дрво (премазано уљем)
Пређице, кофер,
наставак за цев, Maxi 90
чокови и “rifled“ чок

кофер, наставак за цев,
Maxi 90,, rifled" чок, 5
Maxi 90 чокова

Пређице, кофер и чокови
са кључем.
наставак за цев, Maxi 90,
,, rifled" чок, 5 Maxi 90
чокова
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Црна, алуминијум 7075
T6

5 Maxi 70 чокова
Synthetic complus
Пређице и чокови са
кључем.

SI 20

Тежина и баланс
,,SI 20“ је направљен за оне којима је првом месту пушка која је лагана и лака за руковање. Са тежином од само
2,65 кг., ова пушка је мало ремек дело. Ово је омогућено захваљујући глави пушке, направљеном од легуре
алуминијума, што као резултат даје савршени баланс за одличне перформансе.

Квалитет
,,SI 20“ је направљен као резултат потражње купаца. ,,Marocchi” је хтео да употпуни њихове већ познате
полуаутомате у калибру 12, са полуаутоматима у калибру 20, за све љубитеље датог калибра. Циљ је био да се
направи пушка која ће бити интересантна са сваког аспекта.
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Чокови
,,Marocchi” је међу првим компанијама која је веровала у чокове дужине од 70 мм. Направљени од истог челика,
као и саме цеви (омогућавајући исту термалну експанзију током пуцања), иста еластичност материјала омогућује
добар распоред погодака.
Модели
,,SI 20” серија се производи у следећим моделима: ,,SI 20 Standard” и ,,SI 20 Grade 1”.
,,SI 20 Standard” - уколико тражите полуаутомат у кал. 20 са балистичким квалитетом и супериорним руковањем,
онда је ово права пушка за Вас.
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Marocchi SI 20 Standard
Калибар
Тежина
Дужина цеви (у цм.)
Глава
Капацитет метака
Чокови
Кундак и поткундак
Укључени додаци

20/76
2,7 кг.
66 и 71
Црна, 7075 Т6 (легура алуминијума)
4+1
5 чокова
Орах (чекирани)
Пређице и чокови са кључем
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XTR 12

,,XTR 12” је полуаутомат који функционише на систему инерције, користећи кинетичку енергију, насталу
пројекцијом метка у цеви. Систему нису потребни гасови или трзај цеви, већ функционише помоћу опруге која се
налази између затварача и ротирајуће главе затварача. Предност овог система је изузетна једноставност
механизма, сигурнији и бржи рад затварача, те за разлику од пушака које оперишу помоћу гасова, потребно је
мање учестало чишћење оружја. Укратко, минимално одржавање, максимална трајност и поузданост.
Систем
инерције

Тежина и баланс
Тежина овог полуаутомата је 3,0 кг., а са монтираном екстензијом магацина 3,1 кг. Приликом дизајна ове пушке у
обзир је узето тело стрелца, како би се омогучио што бољи баланс саме пушке, како би се без икаквих проблема и
са прецизношћу испалио метак за метком.
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Цеви
,,Marocchi” производи сам своје цеви. Цеви се израђују од
метеријала високог квалитета и њихова стопостотна контрола се
врши од стране њиховог департмана за контролу (стандард
бушења: 18.3, 18.4 и 18.5). Њихове методе производње цеви су
веома скупе и користе само најквалитетније делове, што
резултира у бацању скоро 90% материјала, као производног
отпада.

Чокови
,,Marocchi” је међу првим компанијама која је веровала у чокове дужине од 70 мм. Направљени од истог челика,
као и саме цеви (омогућавајући исту термалну експанзију током пуцања), иста еластичност материјала омогућује
добар распоред погодака.

Продужетак магацина
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XTR 12 - овај модел има пескирани финиш, синтетички кундак и поткундак. Материјал кориштен за кундак
садржи две компоненте: најлон и стакленасто влакно, како би се осигурао јак отпор на шокове. Такође поседује и
еластомер како би се ублажио трзај пушке.

Marocchi XTR 12
Калибар
Дужина цеви
Глава
Кундак и поткундак

12/76
76 цм, 81 цм. (фискним чоком)
7075 Т6 (легура алуминијума)
,,Complus" материјал: полимер са фибергласом смањује
трзај побољшавајући пуцачке перформансе и давајући
бољу сензацију.
Око 3,15 кг са екстензијом магацина
4+1 и 9+1
5 чокова са одговварајућим кључем

Тежина
Магацин
Паковање
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SUPER SJ

Увод
,,SuperSJ” је полуаутомат који ради на систему инерције користећи кинетичку енергију, насталу пројекцијом
метка у цеви. Систему нису потребни гасови или трзај цеви, већ функционише помоћу опруге која се налази
између затварача и ротирајуће главе затварача. Предност овог система је изузетна једноставност механизма,
сигурнији и бржи рад затварача, те за разлику од пушака које оперишу помоћу гасова, потребно је мање учестало
чишћење оружја. Укратко, минимално одржавање, максимална трајност и поузданост.
Велика предност ове пушке је што Вам дозвољава да испаљујете патроне од 70 до 89 мм., а тежине од 28 до 64
грама.

Тежина и баланс
Тежина овог модела је око 3,1 кг. Приликом развоја и балансирања саме пушке узето је тело стрелца у обзир, како
би на најбољи могући начин конструисала пушка који ће помоћи помогла стрелцу у ефикасном и брзом пуцању.
Производни капацитет Марокија омогућава квалитетну и прецизну израду сваког дела пушке како би њен
корисник имао максималне бенефиције од ње.
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Производе главе пушака уз помоћ најбољих
технологија доступних на тржишту, како би
обезбедили најбоље могуће решење за крајњег
корисника.

Цеви
..Marocchi” производи сам своје цеви. Цеви се израђују од
метеријала високог квалитета и њихова стопостотна контрола
се врши од стране њиховог департмана за контролу (стандард
бушења: 18.3, 18.4 и 18.5). Њихове методе производње цеви
су веома скупе и користе само најквалитетније делове, што
резултира у бацању скоро 90% материјала, као производног
отпада.

Чокови
,,Marocchi” је међу првим компанијама која је веровала у чокове дужине од 70 мм. Направљени од истог челика,
као и саме цеви (омогућавајући исту термалну експанзију током пуцања), иста еластичност материјала омогућује
добар распоред погодака.
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Модели
Серија ,,SUPER SJ” се производи у следећим моделима: ,,SUPER SJ Camo”, ,,SUPER SJ Nickel”, ,,SUPER SJ
Standard” и ,,SUPER SJ Complus”.
,,SUPER SJ Nickel” - овај полуаутомат је изузетно свестран. Захваљујући свом лежишту од 89 мм. може да
испаљује широку палету муниције од 28 до 64 грама, пружајући Вам пушку за скоро све типове лова. ,,SUPER SJ
Nickel” је никлована верзија. Кундак и поткундак су ласерски обрађени, побољшавајући квалитет дрва.

,,Super SJ Complus” - овај модел има пескирани финиш, има синтетички кундак и поткундак. Материјал
кориштен за кундак садржи две компоненте: најлон и стакленасто влакно, како би се осигурао јак отпор на
шокове. Такође поседује и еластомер како би се ублажио трзај пушке. Ваше перформансе ће се побољшати
захваљујући бољој стабилности пушке на самој мети.
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Super SJ Nickel
Калибар
Дужина цеви (у цм.)
Глава
Кундак и поткундак

Тежина
Додаци
Капацитет метака

Super SJ Complus

12/89
71 и 76 (Steel proof)
Никлована, 7075 T6 (легура
Црна, 7075 T6 (легура
алуминијума)
алуминијума)
Орах (ласерски обрађен)
Синтетички, complus effect
ублажава трзај и унапређује
пуцачке перформансе,
захваљујући два гумена
улошка.
3,1 кг.
5 чокова са кључем
4+1
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MAROCCHI FINN CLASSIC 512 S

Општи преглед
512 није само пушка, то је трансформишући систем за пуцање који може да се мења у 3 различите пушке, у
зависности од Ваше жеље. Уникатно, снажно тело ове пушке може да се комбинује са различитим прецизно
израђеним цевима, тако да имате следеће опције цеви за лов: глатке, комбиноване и олучене.
Циљна група
512S је направљена за професионалног ловца коме је потреба снажна и поуздана пушка. Без обзира који су Ваши
изазови: да ли пењање на планину, лов док пада киша, снег, током невремена, 512S ће увек бити Ваш поуздан
партнер. Поузданост рада ове пушке је тестирана чак и на -40°C . Имајући у виду њене карактеристике, она заиста
представља уникатну пушку у естетском и техничком смислу у односу на њену конкуренцију.
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Калибар
Тежина
Дужина цеви (у цм.)
Глава
Нишан
Обарач
Екстрактор
Чокови
Кундак и поткундак
Паковање
Укључени одаци
Додаци на захтев

Marocchi 512SC
Combination у калибру
7x65R/12/76
7x65R/12/76
3,5 кг.
60
Челична, хромирана челична
глава са гравурама дивљачи
Предњи и фиксни задњи са
подешавањима за ветар.
Селективни појединачни (са
два обарача на захтев)
Мануални
Montecarlo
Картонска кутија
Пређице
Монтажа за оптику, кофер,
наставци за кундак
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MAROCCHI FINNCLASSIC 612

Увод
Пројекат је започео у Финској са главним циљем да се направи бокерица коју красе високе техничке
карактеристике и која је погодна за све типове лова, чак и у екстремним условима. Нове серија 612 пушака је
настала као резултат дугогодишњег развоја асоцираног са најмодернијим производним техникама. Стриктна
контрола њених саставних делова су довеле до производње пушке високог квалитета које задовољава и највеће
стандарде.
,,Finn 612” је високо софистицирани трансформирајући систем коју омогућава да се монтирају различити типови
цеви у зависности од потребе: глатке, комбиноване и ожлебљене ,,(Expres”).

Ви бирате цеви сходно
условима и потребама лова.
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Цеви
Као што је већ поменуто ,,Finn 612” има могућност замене 3 врсте цеви (глатке, комбиноване и ожлебљене) и
самим тим представља комплетан пуцачки систем у оквиру једне пушке. Комбиноване цеви су креиране
користећи уникатан концепт. Супротно традиционалној пракси, ожлебљена цев је постављена горе, док је глатка
цев постављена доле. Овај уникатан концепт омогућава боље поравнање цеви и већу прецизност приликом
пуцања. Још један додатак јесте да је ожлебљена цев постављена у крабонски покривач, који јој, не само пружа
заштиту, већ и лакоћу. Глатка цев долази са промењивим чоковима.

Карбонска влакна:
Мања тежина,
максимална заштита
Ваших ,,Lothar Walter"
олучених цеви.
Висока технологија у
Вашим рукама.

Систем подешавања
Код комбинације, цев пружа иновативно систем где се конвергенција цеви и вертикална тачка поготка могу лако
подесити захваљујући клизаљци прикривеној у предњем делу.
Код ожлебљњних цеви, да би се контролисала конвергенција цеви (,,Valmet system”), клизаљка је прикривена у
предњем делу, за подешавање вертикалне тачке поготка, шраф се налази близу отвора цеви.
По први пут је кориштен иновативни систем подешавања ожлебљених цеви који се састоји од 3 једноставне
тачке. На овај начин Ви можете једноставно да подешавате висину и место поготка са једноставним кључем.
Прецизност Вашег оружја је загарантована захваљујући ,,Lothar Walter" ожлебљеним цевима.
Систем подешавања места поготка
Три шрафа (црвене стрелице), један
једноставан начин
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Ове пушке су састављене на такав начин да омогучавају безбедну и поуздану употребу, чак и муниције већих
калибара уз невероватан баланс приликом пуцања. Поред претходно наведене чињенице да их краси невероватна
робусност, тежина им је упркос томе релативно мала, имајући у виду сам тип пушке.

Чокови
,,Marocchi” је међу првим компанијама која је веровала у чокове дужине од 70 мм. Направљени од истог челика,
као и саме цеви (омогућавајући исту термалну експанзију током пуцања), иста еластичност материјала омогућује
добар распоред погодака.
Модели
Пушке ,,Finn 612” су доступне у 2 верзије: SC и SD.
Претходна серија ових пушака,, Finn512” је заслужила наследника који ће оправдати њихову репутацију. Серија
612 не само да је успела да оправда репутацију свог претходника, већ је успела и да га превазиђе са аспекта
дизајна и техничких перформанси.
,,Finn612 SC” - представља основну верзију са никлованом главом и кундаком у поткундаком направљеним од
орахa.
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- представља бокерицу високе елеганције и лепоте са невероватним гравурама. Глава пушке је у
потпуности гравирана са ловачком тематиком. Дрво кориштено за израду ових пушака је квалитетно орахово
дрво са уљаним финишем. Захваљујући овим карактеристикама, лов са оваквом лепотицом ће постати пријатна
навика.
,,Finn612SD”
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Калибар

Лежиште
Дужина цеви
Глава
Обарач

Кундак и поткундак
Тежина:
Паковање

Finn 612 SC
Finn 612 SD
Глатке цеви: кал. 12
Комбиноване цеви: 222R, 223R, 30.06, 308W, 6,5 x55, 7x65R, 8x57JRS,
9.3x74R, 7.62 x53R 60 цм.
Ожлебљене цеви (Express): 30.06, 308W manual extractors; 7x57R,
7x65R, 8x57JRS, 9.3x74R, 7.62 x53R ejectors

Магнум, 76 цм.
66, 71, 76 цм.
7075 Т6 (легура алуминијума) са позлаћеним

7075 T6 (легура
алуминијума)
гравурама
Један обарач са селектором. Специјалан дизајн самог обарача и
дела око оборача омогућава пуцање чак и са рукавицама.
Пушке са два обарача су доступне на захтев.

Кундак: field или montecarlo
Поткудак: schnabel
3,0 кг за глатке цеви, 3,2 кг. за комбиноване цеви и 3,5 кг. за ожлебљене
цеви.
Елегантан кофер са простором за други пар цеви.
5 чокова за глатке цеви.
3 чока за комбиноване цеви.

,,MAK" - ова монтажа за оптике за ,,FinnClassic"
моделе

35

36

37

