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Blaser og Bro'rvnings sPortlnB^-geværer. Men det er altså kun uclseendet,
vi snakker om her.

Pnnnuxr BALANCE
I hænderne aendrer den sig ganske
væsentligt. Med en vægt på 3,7 kg og
75 cmløb er man ikke i wivl om, at
det er et gevær til skydebanen og ikke
til en dag på jagt. Der er en helt perfekt balance centreret en

anelse

foran tværbolten. Kunne man bære
3,7 kilo på en finger, ville den bare

ligge stille og roligt. Det mærkes
naturligvis når man skuldrer gevae-

.i,..

Sort baskyle med håndgraverede elegante mønstre. Det er standarden hos Perazzi,
men har du andre ønskeL kan fabrikkens gravører sagtens gøre meget mere ud af
det. Men det koster altså også ekstra.

Førstehåndsindtrykket er først og

Kvalrrur

OG HÅNDTERING

Hvad er det så, der lokker på denne
italiener? Primært er det kvaliteten
og håndteringen. Det er det,Perazzi
har fået ud af at samarbejde med
verdens bedste skytter gennem årtier.
Grrrndlæggende er der ikke sket den

frernmest overbevisende. r-rår man
har geværet

i hånden, og det vinder

ikke på sit umiddelbare

udseende.

Nuvel, den er pæn og nydelig, men
ved første øjekast faktisk en hel del
som mange andre. Med mØrk baskvle
og nydelig gravering lægger den sig

tæt på, hvordan de fleste moderne

store tekniske udvikiing (hvilket i

over,/undere pr2esenterer sig. Den

øvrigt kendetegner stort set alle hagl-

virker måske en smule klodset -

gevzerer), men det er

i opbygningen

noget, man også kan sige om fx SKB,

ret. Med de lange løb og en god bagkommer der et rigtigt godt wing
igennem.

vaegt

Ved testskydningen var det helt
klart, at der er tale om et velskydende
gevær. Det er også noget med, at
skæftet er helt i orden, og grebet på
både pistolskæftet og forskæftet er
perfekt.
Nogle gange må man som testskytte lige skyde sig ind på et nyt
gevær, men Perazzien faldt lige i hak
med det samme, ogjeg ville egentlig
gerne have den med på banen, hvis
der skulle konkurreres - og det erjo
det Perazzi kan.
Når vi nu er i mesterklassen

og tilpasningen, at den store forskel
påPerazzi og i hvert fald nogle af de
andre ligger.

Man skal jo heller ikke undermrdere den selr,{orstærkende virkning,
der ligger i, at alle topnavne br-uger
maerket. Det har en klar afsmittende
effekt, når der skal vælges våben.

l

Men stribevis af nationale og
internationale mesterskaber og OLmedaljer i kassevis taler også for sig
selv. Vi ved alle, at det er skytten med
gevzeret ved skulderen, der er det
afgørende. Men redskabet,/geværet
skal altså også være i orden.
"I orden" er da også det allerførste

indtryk, man får, når man tager en
Perazzi i hånden. Testgeværet har
været brugt på skydebanen, men det
er der ingen synlige tegn på. Og med
et gevær, som er bygget til 50.000

skud om året, skulle det heller ikke
problem. På fabrikken i Brescia har man et gevær "kørende", som
efterhånden har skudt 1,5 millioner
skud uden problemer.
MX2000S er ikke blandt luksusmodellerne - selv til en nypris på
knap 75.000 kroner er det "bare" en

vaere et

standard-Perazzi.

JAGT, VILDT&VÅBEN

Perazzis løb er i højeste kvalitet. Monobloc med forkromning indvendig. lkke så
usædvanlig, men det er derimod det arbejde der er lagt i sammenføjning og finish.
Bred sportsskinne med fiberkorn i enden.
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geværet åbnes, og dermed undgår
man slid på .lagstifterne.
Aftrzekket er behageligt og uden
slinger. Der er løbsvzelger indbygget i
sikringsknappen, som har en forholdsvis kort vandring, hvilket næppe
har den store betydning, da man jo
som regel altid skyder i samme ind-

qt*!a*s.

Skæftetræet på testgeværet er ikke noget, man falder i svime over.
Men som en sportsskytte bemærkede: "Vi går ikke så meget op i ,
hvordan skæftet ser ud. Det skal bare passe!" Der er i øvrigt mulighed
for at vælge andre og mere ekskusive skæfte7 hvis man ønsker det'

stilling.
Der er manuel sikring som på alle
sporting-geværer, og på jagtmodellerne får man automatisk sikring.
Ejektorerne er med fiedre i forskaeftet, og de smider grundigt
bagud. Igen et gedigent system, hvor
man ikke behøver v:ere bange for,
om de virker eller ej.
Toplukkenøglen falder ikke helt i

lige linje med geværet. Det er nor-

malt noget, der karakteriserer de
dyre geværer, at lukkenøglen bare

hvad angår prisen - harjeg set smukkere skæfter end dette lakerede. Det
er rigtig pænt og nydeligt lavet, men
uden den helt overbevisende åreteg-

til mange skud, og det

ellers kan holde v:egten nede.

klikker på plads, men her er den en
anelse fbr stram.

ning. Der er markerede

Hanerne har en fin detalje med,
at de "ri.,kker" en anelse tilbage, når

farvet plastkuffert. Der følger fem

overgange

mellem træ oe metal, hvilket er helt

beryder, at det

ikke er her, der er gået på kompromis med tykkeise og kvalitet, som

Gevzrret kommer

i en smart

sølv-

bevidst og pænt lavet. Netskæringerne på pistolskæfte og forskæfte
står knivskarpe, som det kun kan lade
sie gØre, når de er skåret i hånden.

Den sorte baskyle har centrerede

grareringer. Det er rigtig pænt
arbejde og er udført i hånden, og
navnet er lagt ind
cher aftrækkeren.

i guld, så det mat-

MBxaNTxKEN r oRDEN
Den mekaniske kvalitet er sellfølgelig også i orden. Låsen er forholdsvis
1av

og skåret

i 6t stykke stål. En solid

og megen gedigen konstruktion, som

er en del af

varemaerket.

Der

fås

modeller med aftagelig lås, det gæ1der dog ikke testgevaeret. Hele låsekonstruktionen er bygget ti1 at holde

Lukkenøglen mangler lige det sidste for at falde i hak, og som det ses på
sikringsknappen, har testgeværet været brugt på skydebanen. Mærkerne
omkring sikringen er i øvrigt det eneste, der indikere7 at geværet har været brugt.

Skudbilledet på
25 meters afstand
løb med I/4 -boring.
Meget fin haglplacering. Til venstre
nederste løb med 1/2 -boring. Mere
samling. Sportsskylter ville helt sikkeft
vælge andre chokes, men her tester vi

lil høire øverste

på samme niveau som alle andre
geværer, hvor det er muligt.
Spoftspatron kal. l2/70 24 gram med
hagl nummer 7. De[ er den patron,
der passer til dette gevær.

5B

JAGT, VILDT&VÅBEN

7
Penxzzr ovER./uNDER

"-§q«r.

§'L lå
n\
r /*

--Yr

s-E

chokes med, hvilket er helt efter
bogen. Sportsskytter som eerne vil
have samme boring i begge løb, må
altså købe ekstra ind. Og så har
Perazzt sit eget maerkesystem for chokes. Helt som Blaser. Hvorfor følger
de ikke bare standarden?
Perazzi har fra starten lagt stor
vægt på kvaliteten i løbene. De er i
monobloc-systemet forkromede ind-

vendig. At løbenc har slor prioritet.
er rvdeligt. og s:rmmenløjningerne er
helt og aldeles fejlfrie, ligesom den
overordnede finish på løbene passer
til resten af indtrykket.
Du kan vzrlee en Perazzi lige fra

hylden i jagtforretningen, men har
du specielle Ønsker ti1 skaefte, udse-

ende og løbslængde, er der et utal af
valgrr-ruligheder. Nogle lieger inden
for prisen, rnens andre koster ekstra.
I Danmark er det mest sportsskytter, som vælger Peraz.zi, men dcr saelges et stigende antal af jagtudga-

verne. Og der er faktisk ikke rigtig
nogen grænser for, hvad du kan fir.
Prisen bliver bare derefter.
Det vil ikke v:rre dækken at kalde
P erazzi fbr over,/under-geværernes

svar på Ferrari. MX2000S savner
noget elegance lor at kunne sammenlignes med det, de fleste synes
er en af de mest eleeante biler. Men
en Perazzi er ikke en bil. Det er et
gevær, som helt sikkert har flere
"kilometer" i sig end en Ferrari. !

Kammerdelen
på løbene, hvor
man igen kan se,
at der er lagt
mere vægt på
styrke og holdbarhed end
ønsket om at
smide nogle
gram på vægtskålen. Ejel<torerne betjenes
af fjedre i
forskæftet.

Den lave låsekonstrul<tion i 6t stykke
og med tykke vægge, som det ses, er
med til at sikre mange tusinde skud
uden slid. En ekstra finesse er, at slag-

stifterne trækkes tilbage, så der ikke
slides på dem.

Peruzzi ilIX2000S
Pris: ca. 75.000 kr.
Testgeværet er udlånt af
Korsholm, Skjern.
(Karakterskala: 0- 5 pletskud)
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Håndtering

Value for money

Det taler næsten for sig selv rned de mange

Der står mange unge sportss§,tter rttudt

medaljer. Men selv mindre l«alificerede

omkring, som geme ville har,e fingrene
på. enPeruzzi-aftrækker De bedste af
dem og dem med penge på kontoen har
muligheden, men der er andre at vælge
imellem for færre penge.

skJtter mærker

strak, at det er i

håndteringen, en Perazzi N[X2000S rykker
fra flere af konkurrenteme.
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Konklusion
Når Anders Golding, Peter Wilson og alle

Konstruktion

Finish

de andre

En Perazzi skal have topkarakter for
konstruktionen. Det er varemærket, og

Håndarbeide i hele samlingsprocessen skal

med en Perazzi, er det god reklame. 0g

det er gennernført hele veien igennem

her. Især de mekaniske deles

med små detaljet som sætter prikken

imponerer

over i'et.

give en finish i høj kralitet. Det gør det også

finish

s§der guld, sølv eller bronze

det er også ærlig reklame.

Perazi er

i

toppen, når det gælder sportsvåben. Men
der er andre, som kan bejle om førstepladsen

-

i hvert fald på indkøbslisten

hos almindelige sportsskl,tter.
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