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Λόγω του ιδιαίτερου τρόπου που γεμίζει – οπλίζει, χρειαστήκαμε
χρόνο για να εξοικειωθούμε με τις λειτουργίες του. Δεν είναι δύσκο-
λο, αλλά όπως και να έχει, δεν είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει. Η
κατασκευή του δεν διαφέρει από αυτή των αντίστοιχων ραβδωτών
μοντέλων. Αν λάβουμε υπόψη τις διαφορές στις πιέσεις που ανα-
πτύσσονται στα ραβδωτά, αυτό εξασφαλίζει την στιβαρότητα και
την ασφάλεια. 
Για το διαμέτρημα 36 (.410) υπάρχουν αρκετά φυσίγγια με σκάγια
και μονόβολα στην αγορά. Μπορεί να μην υπάρχει ποικιλία ανάλο-
γη με το Cal 12, αλλά σίγουρα θα βρείτε επάρκεια. 
Οι γομώσεις για το διαμέτρημα 36 είναι περίπου στα 12 με 14 γραμ-
μάρια σκάγια. Το συγκεκριμένο, ως .410 μπορεί να ρίξει και ενισχυ-
μένες γομώσεις (magnum) που ανάλογα με την εταιρεία κατα-
σκευής των φυσιγγίων, μπορεί να είναι 16, 17,18 γραμμάρια σκάγια.
Τα μονόβολα έχουν βάρος βλήματος περίπου στα 6 γραμμάρια.
Στην Αμερική, αυτού του τύπου τα όπλα τα χρησιμοποιούν για την
εκπαίδευση των νέων, για βολές στα σκοπευτήρια και στο κυνήγι.
Λόγω του ότι έχουν μικρό μέγεθος και ένα σύστημα όπλισης που
από τον ήχο και μόνο λειτουργεί αποτρεπτικά, τα αγοράζουν και
για φύλαξη στο σπίτι.

Διαθέτει τριπλό σύστημα ασφάλειας. Πέραν της ασφάλειας σκαν-
δάλης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης και λειτουργεί χει-
ροκίνητα, πίσω από τη σκανδάλη υπάρχει ένα σύστημα, που αν ο
μοχλός όπλισης μετακινηθεί, η σκανδάλη μπλοκάρεται. Πρέπει να
ολοκληρωθεί η όπλιση και ο λεβιές να επιστρέψει σε θέση κλειδώ-
ματος για να αποδεσμευτεί αυτόματα η σκανδάλη. Το τρίτο σύστη-
μα ασφάλειας είναι η εμφανής σφύρα πυροδότησης (κόκορας) που
μπορούμε ακόμα και από απόσταση, να ελέγξουμε αν είναι οπλι-
σμένο. Επίσης διαθέτει ένα πολύ έξυπνο σύστημα κλειδώματος της
σφύρας. Με ένα ειδικό κλειδί που συνοδεύει το όπλο, η σφύρα κλει-
δώνει και το όπλο μπορεί να φυλάσσεται με ασφάλεια. Επιπλέον αν
τραβήξουμε την σφύρα πίσω και προσπαθήσουμε να την επαναφέ-
ρουμε πατώντας την σκανδάλη και κρατώντας την σφύρα με τον αν-
τίχειρα, σε περίπτωση που η σφύρα γλιστρήσει από το χέρι μας, στα-
ματά στη θέση ασφάλειας και δεν πυροδοτεί. Το μήκος της κάνης εί-
ναι 51 εκατοστά. Από πληροφόρηση που είχαμε από την αντιπροσω-
πεία, η τιμή του θα είναι περίπου στα 700 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνή-
σετε με την εταιρεία DIAMANCO στα τηλέφωνα 210
4810552.
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αγορά, έκδοση δελτίου κατοχής).
Η χρήση του στο κυνήγι, προϋποθέτει εξοικείωση, γιατί και ο τρό-
πος που οπλίζει αλλά και τα σκοπευτικά του δεν είναι σαν αυτά που
έχουμε συνηθίσει. Ωστόσο είναι πολύ απολαυστικό όταν το χρησι-
μοποιούμε με μονόβολα. Έχει ρυθμιζόμενα σκοπευτικά και είναι
ευθύβολο. Για κάθε βολή χρειάζεται επανόπλιση, η οποία γίνεται
αν τραβήξουμε προς τα κάτω τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης
και τον επαναφέρουμε στην αρχική του θέση.
Λόγω του ότι είναι χειροκίνητη η λειτουργία του, δεν υπάρχουν πε-
ριπτώσεις εμπλοκών. Έχει πολύ απλό σύστημα λειτουργίας και δεν
χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα σε καθάρισμα και συντήρηση.
Είναι αρκετά προσεγμένο. Το δοκιμάσαμε με μονόβολα και σκάγια.
Πραγματικά είναι απολαυστικό και προσφέρεται για σκοποβολή.
Τα μικρά διαμετρήματα δεν είναι και τόσο διαδεδομένα στην Ελλά-
δα. Ωστόσο υπάρχει πιστό κοινό που τα υποστηρίζει και τα χρησι-
μοποιεί στο κυνήγι και στο σκοπευτήριο.

Rossi Rio
Grande 

Η αναβίωση του Far West Χώρα προέλευσης: Βραζιλία

Εταιρεία: Taurus

Μοντέλο: Rio Grande 95  

Μηχανισμός λειτουργίας: Lever Action

Βάρος: 3.000 γρ. (+/�)

�ιαθέσιμα μήκη κανών: 51 cm

Εξολκείς: � 

Μήκος θαλάμης/�ιαμέτρημα:
6.35mm/36 (.410)

Είδος τσοκ: �

Μήκος τσοκ: �

Πάχος ρίγας σκόπευσης: �

Υλικά σε κοντάκι & πάπια: 
Ξύλο οξιάς

Ύψος δοκιμής πιέσεων: �

Ατσάλινα σκάγια: �

Εγγύηση: 2 χρόνια

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:  Μηχανισμός
όπλισης με λεβιέ στο κάτω μέρος του
όπλου (lever action), σύστημα
κλειδώματος της σφύρας, ρυθμιζόμενα
σκοπευτικά

Αξεσουάρ:
● Oδηγίες χρήσης
● �ύο κλειδιά κλειδώματος της 

σφύρας

Site εταιρείας: www.diamanco.gr

Τιμή: εκτιμώμενη 700 ευρώ

Ταυτότητα

Η Rossi κατασκευάζει όπλα από το 1889. Ο Amadeo Rossi ξεκίνησε με την κατασκευή τoυφεκίων
και πιστολιών που αποτελούσαν αντίγραφα παλαιότερων μοντέλων. Όπλα που χρησιμοποιήθηκαν
κυρίως στην άγρια δύση, αποτελούν κομμάτι τις Αμερικάνικης ιστορίας και υπάρχει μεγάλη ζήτηση
στις ΗΠΑ. Σε αυτά τα μοντέλα εστίασε την παραγωγή του ο Amadeo Rossi.

ΗΒραζιλιάνικη Rossi, με συνεργασίες κατά καιρούς
που αφορούσαν την προώθηση των προϊόντων σε
διάφορες Αμερικάνικες πολιτείες, κατάφερε να
κερδίσει σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Αρχικά για
κάποια από τα μοντέλα της, παραχώρησε άδεια για
να κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες. Μια από

αυτές είναι η επίσης Βραζιλιάνικη, Taurus. Πλέον, μετά από εμπο-
ρική συμφωνία η Rossi εξαγοράστηκε από την Taurus. 
Το μοντέλο 95 είναι ένα από τα κλασσικά “καουμπόικα” όπλα που
βλέπουμε στις ανάλογες ταινίες. Πιο επίσημα είναι ένα lever action
(κινητού μοχλού) ντουφέκι που υπάρχει σε πολλά διαμετρήματα,
κυρίως ραβδωτά.
Για την Ελληνική αγορά τα ραβδωτά όπλα είναι απαγορευμένος
καρπός. Το συγκεκριμένο μοντέλο εισάγεται σε διαμέτρημα 36
(.410). Η διαδικασία απόκτησής του, είναι ίδια όπως και για όλα τα
λειόκανα (άδεια αγοράς από το αστυνομικό τμήμα και μετά την

Πολύ έξυπνο κλείδωμα της σφύρας με
κλειδί.

Σύστημα όπλισης Lever Action.
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