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Link do produktu: http://www.puchacz.net/beretta-686-silver-pigeon-1-sporting-p-397.html

Beretta 686 Silver Pigeon 1
Sporting
Cena

7 500,00 zł

Cena poprzednia

7 999,00 zł

Opis produktu
Beretta Silver Pigeon 1 Sporting
Broń dostępna w siedzibie sklepu
Prezentujemy model Silver Pigeon, wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 2010 roku. Beretta stworzyła produkt, który wygląda jak najwyższe
modele na europejskim rynku, jednak posiadający tylko niezbędne elementy. Innymi słowy jest to multichoke ,w kalibrze 12, o długości lufy 28
cali. Brzmi znajomo? Beretta stworzyła zoptymalizowany ekonomicznie produkt. Na próżno jednak szukać tu tanich elementów. Każdym
będziemy miło zaskoczeni. Komplet pięciu czoków: pełny, trzy-czwarte, połówka, jedna-czwarta i cylinder. Klucz do czoków również jest w
wyposażeniu, bez żadnych kompromisów. Nie ma żadnych oszczędności w systemie zamkowym, czy spustowym. Wszystkie zastosowane
zmiany miały obniżyć koszty produkcji, jednocześnie podnosząc jakość. Oszczędności mogły być poczynione m.in. dzięki zastosowaniu innego
gatunku drewna orzechowego, jednak i tak jest ono dużo lepsze od modeli jeszcze sprzed kilku lat. Snycerka wykonana jest laserowo. Silver
Pigeon 1 używa delikatnie zmodyfikowanego bloku mechanizmu spustowego, poprawiającego niezawodność. Środek ciężkości jest przesunięty
delikatnie do przodu i bardzo dobrze współgra z zawieszeniem broni. Noszenie broni nie jest męczące nawet w lekkiej odzieży. Wszystko pracuje
zgodnie z oczekiwaniami: wyzwalacz ciągnie ostro i czysto, blokada bardzo dokładna, mocna - wszystkie te czynniki wskazują, że broń działa jak
należy. Została również złagodzona siła odrzutu. Bez dwóch zdań jest to prawdziwa Beretta, dziwić może jedynie niska cena, jednak nie daj się
zwieźć pozorom, jest to produkt z najwyższej półki. Model 686 Silver Pigeon to elegancka strzelba stworzona dla myśliwych ceniących klasyczny
styl i elegancję. Strzelba ryglowana jest opatentowanym przez Berettę systemem dwóch stożkowych kołków wchodzących w otwory
zintegrowane z górną lufą.Do sprawnego wyrzucania łusek po strzale wykorzystano eżektory. Broń może być wyposażona w jeden lub dwa języki
spustowe w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika. W przypadku jednego języka spustowego bezpiecznik umieszczony na szyjce
kolby, pełni także funkcję selektora.Lufy wykonane z najwyższej jakości stali chromoniklowo-molibdenowej mają chromowany przewód co
zdecydowanie zwiększa ich żywotność a także pozwala na strzelanie stalowym śrutem. Bogato zdobiona baskila z motywami roślinnymi
wykonana jest z wysokogatunkowej stali z dodatkiem niklu co czyni ja wyjątkowo odporną na zużycie i gwarantuje skuteczną ochronę przed
korozją. Osada z wyselekcjonowanego orzecha włoskiego. Całość oferowana jest w elganckiej walizce wyposażonej w dodatkowe czoki, klucz do
czoków oraz środek do konserwacji broni.

Futerał walizka
Gwarancja:
Producenta 24 miesiące
Długość lufy (cm) 71
Osada orzech
Kaliber (opcje)12
Czoki komplet (5)

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442

Uwaga: Zakup broni tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup jednostki
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