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Modulinės sistemos
privalumai.
Tai – „BERGARA“
Ginklų gamybos įmonė ,,Bergara“
įsikūrusi strategiškai patogioje vietoje
– šiaurinėje Ispanijos dalyje. Šioje vietoje nuo senų laikų puoselėjamos ginklų gamybos tradicijos. Šiandien ši technologiškai išvystyta industrija yra viena
pagrindinių šiame regione. Dėl šios įmonės darbuotojų kruopštaus darbo gimsta ilgalaikės vertybės. Įmonė siekia, kad
kiekvienas norintis įsigyti jų produkcijos
– nuo idėjos pradžios iki galutinio rezultato, nuo gaminių tobulinimo iki naujų
produktų atsiradimo – jaustųsi bendro
kūrybinio proceso dalimi.
Modulinė sistema prasideda nuo
ginklo vamzdžio. Ginklo vamzdis – pagrindinė ginklo dalis. Tad galima teigti,
kad tai – šautuvo širdis, viena pagrindinių dalių, leidžiančių ir įgalinančių atlikti taiklų šūvį.
Vamzdis ir sudedamosios dalys sudaro vieną „kūną“ – sistemą. Nereikėtų
pamiršti, kad sudedamųjų dalių tikslus
pagaminimas, darbas bendroje sistemoje yra funkcionalumo ir ergonomikos požymis. Viskas turi savo vietą ir
vertę sistemoje.
Vienas naujausių realizuotų įmonės
produktų – modulinės sistemos gaminys „Bergara Bx 11 Multicalibre“. Tai
– gaminys, kuriame susijungia inovacija ir patirtis. Šis šautuvas patrauklus
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tiek savo funkcionalumu, tiek dizainu.
Sistema nereikalauja ginklininko įgūdžių, tačiau suteikia galimybę susipažinti su šautuvo sandara ir tokiu būdu
taikliau iššauti. Ginklo dėžutei tinka visi užraktai (užraktų esama dviejų tipų).
Keičiant kalibrą, tereikia įstatyti norimo kalibro vamzdį ir pakeisti vieną iš
dviejų spynos užraktų detalių – spynos
antgalį, atitinkantį kalibrų grupę. Pats
užraktas tiesiogiai užsirakina vamzdyje. Ginklas turi dviejų padėčių saugiklį,
reguliuojamą svirtelę, kurioje reguliuojama paspaudimo nuo 2 iki 1 kg jėga.
Buožėms gaminti naudojamas amerikinis riešutmedis arba praktiškas gumuotas plastikas, kurį patogu laikyti rankose. Beje, gumuoto plastiko buožė turi ir
kitą privalumą –šiek tiek galima reguliuoti jos ilgį.
Galima įsigyti šiuos ginklo priedus:
plastikinę arba amerikinio riešutmedžio buožę, du keičiamus spynos antgalius, kuriuos be specialių žinių galima
lengvai pakeisti. Yra du spynos antgaliai, keturios apkabos, skirtos skirtingo
kalibro šaudmenims, papildomi vamzdžiai gaminami dviejų kontūrų (skirtingas ilgis ir skersmuo). Plati kalibrų
gama: 243 Win, 270Win, 7x64, 308Win,
30-06, 300Win Mag, 8x57 IS, 8x68S,
9,3x62, 375 H&H.
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„BERGARA APEX“,
„BERGARA LIGHT“,
„BERGARA COMPACT“
Tai patrauklių, tikslių, perlenkiamų,
tradicinių vienašūvių ginklų serija. Joje galima komplektuoti ginklą keičiant
vamzdžius, pasirenkant, priklausomai
nuo medžioklės tipo, tinkamesnį kalibrą.
Verta paminėti šiuos privalumus:
– nerūdijančio ir ginklinio plieno
vamzdžiai,
– reguliuojama svirtelės jėga,
– plastikinių gumuotų buožių pasirinkimas,
– bazė optiniui taikikliui montuoti
– skirtingi rievėti / kaneliuoti vamzdžių ilgiai ir kontūrai nuo ilgesnių iki
trumpesnių serijoje „Apex Compact“,
– plati kalibrų pasirinkimo gama,
– vienas įdomesnių gaminių, lengvas
ir nepaprastai jaukus,
– užimantis mažai vietos (ginklo ilgis
– 97 cm),
– mažas svoris (apie 2,5 kg),
– tikslus,
– tinka mėgstantiems sėlinti.
Tai perlenkiamas, vienašūvis graižtvinis ginklas – „Apex Scout“.
Gaminamas iš nerūdijančio plieno arba ginklinio plieno, rievėtas 50 cm
vamzdis, turintis bazę optiniam taikikliui
montuoti, išorinius taikiklius. Plati kalibrų gama: 222 Rem, 243 Win, 6,5x57R,
.270 Win, 7 Rem-08 Rem, 30-06.
Ir gausybė kokybiškų ,,Bergara“ priedų: kuprinių, šautuvų dėklų, mažų sulankstomų kėdučių.
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