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GAMO SHADOW
IGT 6.35mm
Ευθύβολο
και πανίσχυρο
κεενο KΣΤΑΣ ΛΑΚΑΦΣΗΣ

>

Το Gamo Shadow IGT είναι
ένα μεγάλο και πολύ ισχυρό
αεροβόλο, το οποίο φυσιο
λογικάχρειάζεταιαρκετήσω
ματική δύναμη για την όπλι
ση,όμωςστα3,2κιλάσυνολι
κού βάρους είναι πιο ελαφρύ
από αυτό που θα περίμενε
κανείς.

Δοκιμάζουμε ένα από τα πιο ισχυρά αεροβόλα της ελληνικής
αγοράς στο διαμέτρημα των 6.35mm και πραγματικά
εντυπωσιαζόμαστε από τη δύναμη και την ακρίβεια που
προσφέρει.

Η

αγορά του αεροβόλου είναι πραγματικός πο
νοκέφαλος για τους σχεδιαστές των εταιρει
ών παγκόσμιας εμβέλειας, αφού είναι μία αγορά
που έχει πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε
χώρα. Ανάλογα με τη νομοθεσία που ισχύει σε
κάθε χώρα, είναι εντελώς διαφορετικές οι
απαιτήσεις αλλά και οι προτεραιότητες των αε
ροβολιστών, οπότε κάθε εταιρεία πρέπει να
σχεδιάσει την εμπορική της στρατηγική ανάλο

γα με τις χώρες και τις συγκεκριμένες αγορές
στις οποίες απευθύνεται.
Για παράδειγμα, στην Αγγλία υπάρχει μεγάλη
ζήτηση για αεροβόλα τουφέκια που χρησιμο
ποιούνται για κυνήγι, όμως η νομοθεσία ορίζει
ένα όριο δύναμης (στις 12 ποδόλιβρες ή ft.lbs)
πάνω από το οποίο η αγορά και η κατοχή απαι
τεί άδεια. Παρόμοιες νομοθεσίες, με λίγο δια
φορετικά όρια υπάρχουν στη Γερμανία, τη Γαλ
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Με το Shadow IGT η Gamo
μας επιβεβαίωσε πλέον ορι
στικά, ότι τα τελευταία χρό
νια έχει εξελιχθεί σε κατα
σκευαστή «πρώτης γραμ
μής» ,που με τα κορυφαία
της μοντέλα δεν έχει τίποτα
πλέονναζηλέψειαπότιςκο
ρυφαίεςγερμανικέςκαιβρε
τανικές.

λία και την Ιταλία, ενώ στην Αυστραλία, οι νόμοι
είναι ακόμα πιο αυστηροί αφού όλα τα αεροβόλα
απαιτούν άδεια, αντίστοιχη με αυτή των πυρο
βόλων. Αντίθετα, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει κανένα
όριο ισχύος και τα αεροβόλα είναι εντελώς
ελεύθερα, όμως η ζήτηση είναι συγκριτικά μι
κρότερη στα «σοβαρά» αεροβόλα τα οποία
υπερκαλύπτονται από τα πυροβόλα όπλα που
πωλούνται με ελάχιστους περιορισμούς.
Νο ικ κεν στη χρση
Στην Ελλάδα, πάλι, είμαστε τυχεροί και άτυχοι
μαζί, αφού από τη μία πλευρά η πώληση των αε
ροβόλων είναι ελεύθερη σε οποιονδήποτε έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του χωρίς
περιορισμό ισχύος, όμως αυτό που είναι ελεγ
χόμενο είδος είναι η τηλεσκοπική διόπτρα η
οποία απαιτεί άδεια για την αγορά και κατοχή
της, ενώ υπάρχει και ένα ζήτημα με τη χρήση
του αεροβόλου: επειδή (δυστυχώς) απαγο
ρεύεται εντελώς το κυνήγι με αεροβόλο όπλο,
υπάρχει ένα νομικό κενό στο θέμα της χρήσης
του αεροβόλου, αφού στη θεωρία η χρήση του
προβλέπεται μόνο σε ειδικά σκοπευτήρια (από
αυτά που δεν υπάρχουν στη χώρα μας, πέρα από
τα αθλητικά σκοπευτήρια των 10 μέτρων στα
οποία δεν μπορεί κανείς να ρίξει με ένα ισχυρό
τουφέκι όπως αυτό της δοκιμής μας).
Ξεκινήσαμε με αυτή τη μεγάλη και φαινομενικά
άσχετη εισαγωγή προκειμένου να επισημάνου
με, ότι κάθε αεροβόλο κρίνεται με βάση την
προσδοκώμενη χρήση και το Gamo Shadow IGT
6,35mm θα ήταν ένα εξαιρετικό αεροβόλο εάν
ζούσαμε σε μία χώρα όπου επιτρεπόταν το κυ
νήγι με το αεροβόλο, καθώς και η ελεύθερη κα
τοχή τηλεσκοπικής διόπτρας.
Κι αυτό επειδή το σημείο που διαφοροποιεί το

συγκεκριμένο τουφέκι σε σχέση με άλλα παρό
μοια τουφέκια που έχουμε δοκιμάσει στο πα
ρελθόν, είναι το μεγάλο διαμέτρημα των
6,35mm. Υπενθυμίζουμε ότι τα πιο πολλά αερο
βόλα της αγοράς χρησιμοποιούν το μικρό διαμέ
τρημα των 4,5mm, ενώ ειδικά για τις χώρες που
επιτρέπεται το κυνήγι με αεροβόλο υπάρχει και
το μεγαλύτερο διαμέτρημα των 5,5mm, που αν
τιστοιχεί με το 22άρι των πυροβόλων όπλων
(5,5 χιλιοστά του μέτρου=22 χιλιοστά της ίν
τσας). Το 6,35mm μεταφράζεται σε 25 χιλιοστά
της ίντσας (σαν το πυροβόλο .25ACP που χρη
σιμοποιείται σε κάποια μικρά πυροβόλα πιστό
λια) και είναι μία επιλογή που προσφέρουν κά
ποιες εταιρείες στα ισχυρότερα τουφέκια της
γκάμας τους.
Καινοτο α ε ζωτο
Το Gamo Shadow IGT έχει και ένα ακόμα σημείο
που το κάνει να ξεχωρίζει, όπως μαρτυρούν τα
αρχικά IGT (Inert Gas Technology): αντί για κα
νονικό ελατήριο, χρησιμοποιεί μία σφραγισμέ
νη δεξαμενή με αέριο άζωτο, το οποίο και συμ
πιέζεται κατά την όπλιση του όπλου και εκτο
νώνεται για να σπρώξει το έμβολο προς τα εμ
πρός κατά την πυροδότηση.
Για να καταλάβουμε τη λειτουργία, ας φαντα
στούμε ότι κρατάμε μία άδεια σύριγγα στο χέρι
μας και πιέζουμε το έμβολο προς τα μέσα ενώ
με τον αντίχειρα κρατάμε κλεισμένη την έξοδο
του αέρα: το αποτέλεσμα είναι ένα αόρατο
«ελατήριο» που έχει θεωρητικά άπειρη διάρ
κεια ζωής ενώ έχει μικρότερο βάρος και κραδα
σμούς από το κλασικό ατσάλινο ελατήριο.
Είναι ένα σύστημα που το γνωρίσαμε πριν πολ
λά χρόνια με το όνομα gas ram από την πρωτο
πόρο βρετανική Theoben Engineering και τα
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1. Αυτό που εντυπωσιάζει στο συγκεκριμένο
αεροβόλο είναι η δύναμη που μεταφέρει το μεγάλο
βλήμα των 6,35mm, η οποία δεν μοιάζει με
κανενός άλλου αεροβόλου μικρότερου
διαμετρήματος.

1.
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2. Ακόμα και με τα απλά σκοπευτικά όργανα από
καθιστή θέση, η συγκέντρωση των βολών στα 60
μέτρα ήταν αξιοσημείωτη και σίγουρα είχε
περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης.

2.

>

Κάθε αεροβόλο κρίνεται με
βάση την προσδοκώμενη
χρήση και το Gamo Shad
ow IGT 6,35mm θα ήταν
ένα εξαιρετικό αεροβόλο
εάν ζούσαμε σε μία χώρα
όπου επιτρεπόταν το κυ
νήγι με το αεροβόλο καθώς
και η ελεύθερη κατοχή τη
λεσκοπικής διόπτρας.

τελευταία χρόνια το βλέπουμε και σε ιδιαίτερα
μοντέλα άλλων εταιρειών όπως η Gamo, η Cro
sman και η Weihrauch.
Το Gamo Shadow IGT είναι ένα μεγάλο και πολύ
ισχυρό αεροβόλο, το οποίο φυσιολογικά χρει
άζεται αρκετή σωματική δύναμη για την όπλι
ση, όμως στα 3,2 κιλά συνολικού βάρους είναι
πιο ελαφρύ από αυτό που θα περίμενε κανείς.
Το πλαστικό κοντάκι προσφέρει χαμηλό βάρος
και αντοχή στα μικροχτυπήματα, όμως δεν έχει
καθόλου την αίσθηση του «φθηνού», τόσο λό
γω του όμορφου σχεδιασμού όσο και της καλής
ποιότητας κατασκευής με τα πρόσθετα μαλακά
σημεία και το παχύ, απορροφητικό πέλμα.
Τα σκοπευτικά όργανα είναι κλασικά ρυθμιζό
μενα παρόμοια με τα πιο πολλά αεροβόλα του
φέκια της αγοράς, ενώ διαθέτουν και σύστημα
με τρεις φωτεινές κουκίδες για ευκολότερη
σκόπευση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Σκανδλη που «ρολρει»
Η σκανδάλη του συγκεκριμένου όπλου είναι η
νέα σκανδάλη με τον κωδικό SAT (Smooth Ac
tion Trigger) η οποία είναι δύο σταδίων, με ένα
πολύ ελαφρύ πρώτο στάδιο και μετά ένα βαρύ
τερο δεύτερο στάδιο, το οποίο δεν είναι «ξε
ρό» όπως κάποιες σκοπευτικές σκανδάλες αλλά
έχει μία διαδρομή με γλυκιά και προβλέψιμη αί
σθηση. Είναι αυτό που λένε «rolling trigger»,
δηλαδή σκανδάλη που «ρολάρει» γλυκά προς
την πυροδότηση αντί να «σπάει ξερά».
Είναι μία σκανδάλη που όταν την συνηθίσεις σε
βοηθάει να συγκεντρώνεσαι στην σωστή τεχνι
κή, αφού το άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό
όλων των όπλων με ανάκρουση (είτε ελατηρί
ου, είτε gas ram/IGT) είναι ότι απαιτούν απαλό
και πάντα ίδιο κράτημα του όπλου.

Μπορεί το σύστημα IGT να προσφέρει μικρότε
ρη ανάκρουση και λιγότερους κραδασμούς σε
σχέση με το ελατήριο, όμως η ανάγκη για σω
στή τεχνική παραμένει εάν θέλουμε να πετύ
χουμε τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.
Όσο για το «κυνηγετικό» διαμέτρημα των
6,35mm, ό,τι και να πούμε είναι λίγο: ο τρόπος
με τον οποίο το βλήμα των 22 grains «απογει
ώνει» (όχι μόνο άδεια αλλά και μισογεμάτα με
νερό) κουτάκια αναψυκτικών ή οποιονδήποτε
άλλο παρόμοιο στόχο, δεν μοιάζει με κανένα άλ
λο αεροβόλο έχουμε δοκιμάσει ποτέ.
Άλλωστε, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις (50
60 μέτρα) που δοκιμάσαμε να στήσουμε τους
στόχους μας, διαπιστώσαμε ότι το βάρος του
βλήματος μπορεί να προκαλεί λίγο μεγαλύτερη
κατακόρυφη πτώση, όμως από την άλλη επηρε
άζεται ελάχιστα από πλευρικούς ανέμους.
Χωρίς να θεωρήσουμε ότι εξαντλήσαμε τα όρια
της ακρίβειας, εντελώς πρακτικά θα πούμε ότι
στα 50 μέτρα από καθιστή θέση βολής ένα χάρ
τινο πιάτο φαγητού ήταν εύκολος στόχος, ενώ
στα 20 μέτρα τα κουτάκια των αναψυκτικών
έπεφταν στις 10/10 βολές όσο ο σκοπευτής
έκανε σωστά τη δουλειά του, κάτι αρκετά εύκο
λο με τη βοήθεια και της καινούριας σκανδάλης
που μας άρεσε πολύ μετά τις πρώτες 1020 βο
λές που μας πήρε για να τη συνηθίσουμε.
Συνολικά θα λέγαμε ότι με το Shadow IGT η Ga
mo μας επιβεβαίωσε πλέον οριστικά ότι τα τε
λευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε κατασκευαστή
«πρώτης γραμμής», που με τα κορυφαία της
μοντέλα δεν έχει τίποτα πλέον να ζηλέψει από
τις κορυφαίες γερμανικές και βρετανικές εται
ρείες του χώρου.
Τα GAMO εισάγονται από την εταιρία
ΤΟΥΡΗΣ, τηλ. 210 8002444.

