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Safari Express .72
Perkusní dvoják Kodiak od italského výrobce D. Pedersoliho je impozantní zbraň, která je, jak už bývá u této firmy
tradicí, vyrobena z kvalitních materiálů a velmi precizně.
Dalo by se říci, že vybočuje z velké rodiny současných
předovek především tím, že jde o jednu z nejvýkonnějších zbraní nabíjených ústím hlavně, která je schopna
střílet s náplní až 120 grainů (7,8 g) černého prachu.
Perkusní dvoják Kodiak Safari Express ráže .72

J

edná se o kulový dvoják – má
hlavňový svazek dvou navzájem spájených hlavní, uložených
vedle sebe. Hlavně jsou drážkované,
určené pro střelbu jednotnou střelou, ať už sférickou (kule), nebo krátkou válcovou, kompresní či expanzní.
V ráži .72 začínají hmotnosti těchto
střel na hodnotě 550 grainů (35,64 g),
výjimkou nejsou ani střely s hmotností
1000 grainů, tedy bezmála 65 gramů. Při
plných navážkách 120–140 grainů černého prachu Swiss a sférické střele 550 grs
se po stisku spouště ozve dunivá rána, po
které následuje extrémní zpětný ráz, jenž
zacloumá i s velmi silným střelcem. Proto
je u této zbraně velmi důležité správné
držení a založení do ramene.
Kodiak Safari Express se svou hmotností bezmála 5 kg působí mohutným
dojmem. Zhruba dvě třetiny hmotnosti
zbraně připadá na hlavně, jejichž zadní
část u dnových šroubů je zesílena kvůli
vysokým tlakům, kterým musí odolat.
Hlavně jsou připevněny příčným klínem
v předpažbí a vzadu zaháknuty do baskule. Mají ve vývrtu šest drážek a jejich
délka je 650 mm. Jsou osazeny perličkovou muškou na zvýšené základně
a dvěma plátky hledí pro nastavení vzdálenosti střelby na dvě různé vzdálenosti.
Pažba je vyrobena z ořechového dřeva,
má ocelovou botku a je zdrsněna rybinovým vzorem. Kodiak má dvě zámkové
desky se dvěma kohouty – pro každou
hlaveň zvlášť. Zámkové desky i kohouty
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.72 (18,3 mm)

6 pravotočivých,
1:75 (1905 mm)
4,7 kg

