Ciddi. Sağlam. Etkili.

ESCORT

AV TÜFEKLERİ

Escort Dynamic
Ciddi. Sağlam. Etkili.

Özel elastik malzemeden üretilmiş DynaComb dipçik yanağı
sayesinde yanakta hissedilen geri tepme muazzam olarak azalır.

Model

Escort Dynamic

• 12 kalibre, 3”/76 mm Magnum fişek yatağı, inertia (kinetic) sistemli yarı otomatik av tüfeği.
• 2 parça modüler sistem: Namlu/Kasa modülü ve Kundak/Tetik Grubu modülü
• Kendine özgü 2 parça modüler sistem sayesinde Escort Dynamic yarı otomatik av tüfeğini
dünyanın en hızlı sökülüp takılabilen tüfeğidir. Saniyeler içerisinde tüfek sökülebilir veya
monte edilebilir.
• Kundaga uygulanmış DaSoft kaplama sayesinde dayanıklılık ve yumuşak dokunuş hissi
• 11 mm dürbün kanallı siyah çelik kasa.
• Maksimum geri tepme emilimi saplayan DynaPad dipçik sistemi
• Her biri 5mm kalınlığında 3 adet dipçik boyu uzatma ayar takozu
• En hafif 24 gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır.
Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.

Millimeters (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

40

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

65

Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.

Escort Dynamic RealTree APHD
DynaPad dipçik sistemindeki V şeklindeki
delikli doku üstün geri tepme emilimi ve
atış konforu sağlar.
Dynapad dipçik sisteminde dipçik boyunu
uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma
takozu sağlanmaktadır. Her takozun
kalınlığı 5mm’dir ve istenen sayıda
kundağa monte edilebilir.
Bunların sayesinde her atıcı kendine
en ideal kundak boyunu elde edebilir.
Böylelikle tüfeği daha kolay omzuna
kaldırabilir, hedeflere daha hızlı yönelebilir
ve daha az geri tepme hissedersiniz.

Namlu/Kasa modülü

Kundak/Tetik Grubu modülü

Kendine özgü 2 parça modüler sistem sayesinde Escort Dynamic yarı otomatik av tüfeğini dünyanın en hızlı sökülüp takılabilen tüfeğidir.
Saniyeler içerisinde tüfek sökülebilir veya monte edilebilir.
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Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve
El Kundağı

Escort Dynamic

12 GA (Kinetik Sistem)

3 ” - 76mm Magnum

Sentetik

Escort Dynamic-SLG 12 GA (Kinetik Sistem)

3 ” - 76mm Magnum

Sentetik

Namlu
Boyu

Namlu
Şeriti

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Darbe emici elastik Çelik Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

Darbe emici elastik Çelik Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

61cm

7 mm

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

• Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi
sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm²
basınçta test edilmiştir.
• Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm.
• Fosforlu arpacık monte edilmiş havalandırmalı namlu şeridi
• Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
• Şarjör kapasitesi: 4+1
• Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
• Manüel tetik emniyeti
• Sökülebilir kayışlık sistemi

Kundağa uygulanmış DaSoft
Kaplama Teknolojisi sürtünmeye karşı direnç sağlar,
dayanıklılığı arttırır ve UV
ışınlarına karşı kundağı korur.
DaSoft Kaplama Teknoljisi
kullanıcıya kundağa yumuşak
dokunuş hissiyle beraber daha
rahat ve ergonomik atış olanağı sağlar.

Nişangah

Toplam
Boy

Ortalama
Ağırlık

4+1

Fiber Optik Arpacık

127 cm

3.15 kg

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık

117 cm

3.01 kg

Escort Dynamic SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

Escort Dynamic RealTree MAX4HD

Escort Dynamic OD

Escort Dynamic RealTree MAX5

Escort Dynamic DZ
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Escort Dynova
Ciddi. Sağlam. Etkili.

• 12 kalibre, 3”/76 mm Magnum fişek yatağı, kinetic (inertia) sistem yarı otomatik av tüfeği.
• Hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz
alası.
• Geri tepme emici elastik dipçik tabanı
• 11 mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa.
• 28 gram ila 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70 mm hem de 76
mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
• Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom
ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

Model

Escort Dynova

Mevcut namlu boyları: 55 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm ve 76 cm.
Kırmızı fosforlu arpacık monte edilmiş havalandırmalı namlu şeridi.
Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
Şarjör kapasitesi: 4+1
Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu.
Manüel tetik emniyeti.
Altın kaplanmış metal tetik.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

Millimeters (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

30

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

50

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Escort Dynova

12 GA (Kinetik Sistem)

3 ” - 76mm Magnum

Escort Dynova-SLG 12 GA (Kinetik Sistem)
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•
•
•
•
•
•
•
•

3 ” - 76mm Magnum

Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.

Kundak ve El Kundağı

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

High grade Turkish walnut Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

High grade Turkish walnut Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

Namlu Namlu
Boyu Şeriti
71cm
61cm

7 mm
7 mm

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik
emniyeti

4+1

Fiber Optik Arpacık

125 cm

3.25 kg

Sabit silindir

Manüel tetik
emniyeti

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir gez
& arpacık

115 cm

3 kg

Nişangah

Toplam Ortalama
Boy
Ağırlık

Escort Dynova SLG

61 cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55 cm namlu boyu mevcuttur.
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Hatsan RV12
Ciddi. Sağlam. Etkili.

•
•
•
•
•

12 kalibre, 3”/76 mm Magnum fişek yatağı, kinetic (inertia) sistem yarı otomatik av tüfeği.
Hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı
11 mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa.
28 gram ila 50 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70 mm hem de 76 mm
fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
• Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç

•
•
•
•
•
•

namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
Mevcut namlu boyları: 55 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm ve 76 cm.
Kırmızı fosforlu arpacık monte edilmiş havalandırmalı namlu şeridi.
5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
Şarjör kapasitesi: 4+1
Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu.
Manüel tetik emniyeti.

Hatsan RV12
Model

Hatsan RV12
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Millimeters (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

30

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

50

5’li mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve El Kundağı

Dipçik Tabanı

Hatsan RV12

12 GA
(Kinetik Sistem)

3 ” - 76mm Magnum

Turkish walnut

Rubber

Kasa

Namlu

Siyah eloksal kaplı
Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik
Ergal aluminyum

Namlu Boyu Namlu Şeriti
71cm

7 mm

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam Boy

Ortalama
Ağırlık

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber Optik Arpacık

125 cm

3.15kg

7

Escort SupremeMAX & Escort XtremeMAX Özellikleri
Nikel-krom-molibden çelik malzemeden yapılma delme
namlular bütün Escort’larda standarttır. Fişek yatağı ve namlu
iç yüzeyi sert beyaz krom kaplanmıştır ve bu sayede her
çeşit fişek saçması (kurşun, çelik bilye, tungsten, vb) güvenli
bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca korozyona karşı maksimum
dayanım sağlanır ve namlu içi temizliği çok kolay bir şekilde
yapılabilir.
Namlu dış yüzeyi ise sert siyah krom kaplamadır ve korozyona
karşı ömür boyu koruma sağlanmıştır. Namlular parlak veya
mat kaplamalı olarak mevcuttur.

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Dipçik Boyu Uzatma Takozları

Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan
3 adet uzatma takozu standart olarak
sağlanmaktadır. Her takozun kalınlığı
5mm’dir ve istenen sayıda kundağa monte
edilebilir. Bunların sayesinde her atıcı
kendine en ideal kundak boyunu elde
edebilir. Böylelikle tüfeği daha kolay omzuna
kaldırabilir, hedeflere daha hızlı yönelebilir
ve daha az geri tepme hissedersiniz.

Kasalar alüminyum alaşım bir malzeme olan Ergal
malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme çok hafif olmasına
rağmen yüksek basınca karşı çok dayanıklıdır. Kasa üzerindeki
siyah eloksal kaplama sadece dayanıklılık vermekle kalmaz
ayrıca ömür boyu dayanacak bir koruma sağlar. Kasalar hem
parlak hem mat eloksal kaplamalı olarak mevcuttur.

Mekanizmalar nikel-krom-molibden
çelik malzemeden üretilmiştir.
Mekanizma üzerindeki sert krom
kaplama ile en uzun ömür, en
az sürtünme ve korozyona karşı
maksimum korunma sağlanmış olur.

Bütün ebat ve ağırlıktaki 12 kalibre
fişekleri ayni tüfekte kullanılmasına
uygun özel ve patentli tasarım 89mm
(3 ½”) süper magnum fişek yatağı.

Escort Şok Tüpleri

Slug namlulu Escort tüfekler hariç bütün Escort’larda mobil
5 şok standarttır. Bu 5 şok farklı av amaçları için değişik
çaplarda tasarlanmıştır ve sırasıyla Full (F), Improved Modified
(IM), Modified (M), Improved Cylinder (IC) ve Cylinder (CYL)
şeklindedir. M, IC ve CYL şoklar çelik bilyeli fişek atışları için
uygundur. Escort şok tüpleri celik malzemeden üretilmiştir.

66 g

64 g

57 g

52 g

46 g

42 g

36 g

32 g

Şarjör Kesme Sistemi

28 g

24 g

24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm
fişeklerde kusursuz performans!

Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden
namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya
yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir
ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

SmartMAX Piston
Kundak Açısı Ayar Takozları
3 adet kundak sağ-sol açısı ayar takozu ve 1
adet kundak aşağı-yukarı takozu standart olarak
sağlanmaktadır. Bu takozlar kundak ve kasa
arasına monte edilerek kundak açısı ve düşümü
farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Böylelikle her
kullanıcı kendine en uygun ve ideal kundak
açısını ve düşümünü kolaylıkla ayarlayabilir.

KUNDAK AŞAĞI-YUKARI
AYAR TAKOZU

KUNDAK SAĞ-SOL AÇISI
AYAR TAKOZLARI
CAST
SPAC.

-5 mm (+1/5")

YUKARI

AŞAĞI
-5 mm (+1/5")
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SOL

SAĞ

LOADING SYSTEM

Escort Hızlı Dolum Sistemi
(Escort Fast Loading System)

Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol
sisteminden feragat etmeden tek el
ile atış pozisyonu bozmadan kolay
ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek
yüklenmesi mümkün hale gelir.
Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye
basıldığında
geride
kilitlenmiş
mekanizma serbest kalır ve kapanır.
Hem kaşık hem de hızlı dolum
düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu
sayede en uzun ömür ve korozyona
karşı maksimum dayanım sağlanır.

SmartMAX piston 89mm (3 ½”) süper magnum fişek
yataklı Escort SupremeMAX ve Escort XtremeMAX
için özel tasarlanmış bir gaz pistonu sistemidir.
SmartMAX piston en hafif 24 gram fişekler ila en ağır 66 gram fişeklerin tamamını
sorunsuz bir şekilde çalışması için gereken hassas ve güvenli gaz basıncını kendiliğinden
ayarlayan patentli bir sistemdir. Kısacası en hafif 70mm fişekler, 76mm magnum fişekler
ve en ağır dolum 89mm süper magnum fişekler ayni tüfekle SmartMAX piston sayesinde
sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.
Hafif gramajlı fişekler kullanırken gazın çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için
kullanılır ve az bir miktarı tahliye edilir. En ağır magnum ve süper magnum fişekler
kullanılırken ise gazın çoğu tahliye edilir ve sadece bir kısım gaz mekanizmayı tekrar
çalıştırmak için kullanılır. Escort tüfeklerinin patentli SmartMAX piston sistemi bütün
bunları, şarjörde farklı ağırlıkta fişekler olsa bile, kendiliğinden güvenli bir şekilde ayarlar
ve size sadece tetiği çekmek kalır. SmartMAX piston sistemi sayesinde geri tepmenin
çoğu daha sizin omzunuza ulaşmadan emilir ve daha rahat atış, daha az namlu
yükselmesi ve hedeflere daha hızlı yönelmeniz sağlanır. SmartMAX piston sistemi Escort
SupremeMAX ve Escort XtremeMAX modellerinde standarttır.

En ağır magnum ve süper magnum fişekler kullanılırken, aşırı gaz basıncı SmartMAX ön
valfını açarak aşırı gaz basıncının tahliye olması sağlanır. Mekanizmayı tekrar çalıştırmak
için gereken gaz kullanılıp geriye kalan gereksiz gazlar yukarıya doğru itilip el kundağının
kenarlarından tahliye edilir. SmartMAX piston sisteminin kendi kendine otomatik bir
şekilde yaptığı bu ayarlama sayesinde en ağır ve en yüksek basınçlı fişekler güvenli ve
sorunsuz bir şekilde kullanılır. Ayrıca aşırı gazın tahliye edilmesi sebebiyle geri tepmenin
çoğu daha omzunuza ulaşmadan emilir ve tüfeğin iç aksamı aşırı basıncın yaratacağı sert
darbelerden korunmuş olur.

Hafif gramajlı fişekler kullanılırken, gazın çoğu mekanizmayı tekrar
çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktar gaz tahliye edilir. Hafif gramajlı
fişeklerde basınç nispeten daha az olduğu için gaz basıncı SmartMAX
ön valfını açamaz. Dolayısıyla gazın çok az bir kısmı tahliye edilir ve gaz
basıncının çoğunluğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır.
SmartMAX piston sisteminin kendi kendine otomatik bir şekilde yaptığı
bu ayarlama sayesinde 89mm süper magnum fişek yatağında bile en hafif
gramajlı ve düşük basınçlı fişekler güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılır.
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Escort SupremeMAX
Ciddi. Sağlam. Etkili.

Yüksek şerit

Hiviz fiber optik arpacık

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak

LOADING SYSTEM

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi el kundağı

24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm
fişeklerde kusursuz performans!

Escort SupremeMAX
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61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve El
Kundağı

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Escort SupremeMAX

12 GA (Gaz Sistemli)

3 1/2” - 89mm
Süper Magnum

Yüksek sınıf Türk
cevizi

Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı Ergal
aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

Namlu Namlu
Boyu Şeriti
71cm

7 mm

66 g

64 g

57 g

52 g

63,5

46 g

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

42 g

41

36 g

365

32 g

Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi
Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

28 g

Millimetre (mm)

24 g

Model

Escort SupremeMAX-SLG

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik arpaçık

122 cm

3.5 kg

111 cm

3.5 kg

Escort SupremeMAX-Cantiveler

111 cm

3.5 kg

Dürbün ve diğer optik montesi için 22mm’lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon.
Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

Escort SupremeMAX-SLG

12 GA (Gaz Sistemli)

3 1/2” - 89mm
Süper Magnum

Yüksek sınıf Türk
cevizi

Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı Ergal
aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

61cm

----

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik,
ayarlanabilir gez &
arpacık

Escort SupremeMAX-Cantilever

12 GA (Gaz Sistemli)

3 1/2” - 89mm
Süper Magnum

Yüksek sınıf Türk
cevizi

Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı Ergal
aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

61cm

----

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

4+1

Cantilever, Fiber
optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

Toplam Ortalama
Boy
Ağırlık
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Fiber optik arpacık

Escort XtremeMAX
Ciddi. Sağlam. Etkili.

Soft Touch Kaplama (Yumuşak ipeksi dokunuş)

LOADING SYSTEM

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu
24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm
fişeklerde kusursuz performans!

66 g

64 g

57 g

52 g

46 g

42 g

36 g

32 g

28 g

24 g

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

Escort XtremeMAX-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

Model

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

Escort XtremeMAX

12

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Yumuşak dolgular isteğe göre gri, koyu gri, sarı ve turuncu renkte mevcuttur.

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve El
Kundağı

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Namlu
Boyu

Namlu
Şeriti

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam Boy

Ortalama
Ağırlık

Escort XtremeMAX

12 GA
(Gaz Sistemli)

3 1/2” - 89mm
Süper Magnum

Sentetik

Darbe emici
elastik

Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik arpaçık

122 cm

3.4 kg

Escort XtremeMAX-SLG

12 GA
(Gaz Sistemli)

3 1/2” - 89mm
Süper Magnum

Sentetik

Darbe emici
elastik

Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

61cm

Escort XtremeMAX-Cantilever

12 GA
(Gaz Sistemli)

3 1/2” - 89mm
Süper Magnum

Sentetik

Darbe emici
elastik

Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

61cm

-------

Sabit silindir
Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti
Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

111 cm

3.4 kg

4+1

Cantilever, Fiber optik,
ayarlanabilir gez & arpacık

111 cm

3.4 kg

Escort XtremeMAX-Cantilever

Dürbün ve diğer optik montesi için 22mm’lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon.
Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
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İşini Ciddi yapanlar,
yere Sağlam basarlar ve
en Etkili sonucu alırlar.

Escort XtremeMAX-Realtree
Ciddi. Sağlam. Etkili.

LOADING SYSTEM

LOADING SYSTEM

•
•
Model

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik
Tabanı mesafesi

365

Escort
Nişan Hattı-Dipçik
XtremeMAX-Realtree Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak
Burnu mesafesi
Model

14

63,5
Kalibre

•
•
•
•
•
•
•

Realtree Max4HD kamuflaj kaplama
24gram’dan 66grama kadar12 kalibre bütün ebat ve ağırlıktaki fişekler ile kusursuz performans. 70mm, 76mm magnum ve
89mm double magnum tamamını güvenli ve sorunsuz bir şekilde atar.
12 kalibre, 89mm (3 ½”) double magnum fisek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & SmartMAX Piston
Kabza ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan ve kaymayı önleyen yumuşak dolgu malzemesi
11mm dürbün kanallı Ergal alüminyum alaşım kasa
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
Metal tetik.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert
beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

Fişek Yatağı

Escort XtremeMAX-Realtree Max4HD

12 GA
3 1/2” - 89mm
(Gaz Sistemli) Double Magnum

Escort XtremeMAX-Realtree APHD

12 GA
3 1/2” - 89mm
(Gaz Sistemli) Double Magnum

Kundak ve El Kundağı
Sentetik
Sentetik

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Darbe emici elastik

Ergal
aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

Darbe emici elastik

Ergal
aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

Namlu Boyu
71cm
71cm

Namlu Şeriti
7 mm
7 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevcut namlu boyları: 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
Fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırmalı)
Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
Şarjör kapasitesi: 4+1
Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
Manüel tetik emniyeti
Kundak ve el kundağında kayışlık

Şok

Emniyet

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik
emniyeti

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik
emniyeti

Şarjör Kapasitesi

Nişangah

Toplam Boy

Ortalama Ağırlık

4+1

Fiber Optik
Arpacık

122 cm

3.4 kg

4+1

Fiber Optik
Arpacık

122 cm

3.4 kg

ESCORT
A V

T Ü F E K L E R İ

www.hatsan.com.tr

15

Escort Şok Tüpleri

Escort Yarı Otomatik Av Tüfekleri
Ciddi. Sağlam. Etkili.

Dipçik Boyu Uzatma Takozları

Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan
3 adet uzatma takozu standart olarak
sağlanmaktadır. Her takozun kalınlığı
5mm’dir ve istenen sayıda kundağa monte
edilebilir. Bunların sayesinde her atıcı
kendine en ideal kundak boyunu elde
edebilir. Böylelikle tüfeği daha kolay omzuna
kaldırabilir, hedeflere daha hızlı yönelebilir
ve daha az geri tepme hissedersiniz.

Kasalar alüminyum alaşım bir malzeme olan Ergal
malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme çok hafif olmasına
rağmen yüksek basınca karşı çok dayanıklıdır. Kasa üzerindeki
siyah eloksal kaplama sadece dayanıklılık vermekle kalmaz
ayrıca ömür boyu dayanacak bir koruma sağlar. Kasalar hem
parlak hem mat eloksal kaplamalı olarak mevcuttur.

Mekanizmalar nikel-krom-molibden
çelik malzemeden üretilmiştir.
Mekanizma üzerindeki sert krom
kaplama ile en uzun ömür, en
az sürtünme ve korozyona karşı
maksimum korunma sağlanmış olur.

Nikel-krom-molibden çelik malzemeden yapılma delme
namlular bütün Escort’larda standarttır. Fişek yatağı ve namlu
iç yüzeyi sert beyaz krom kaplanmıştır ve bu sayede her
çeşit fişek saçması (kurşun, çelik bilye, tungsten, vb) güvenli
bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca korozyona karşı maksimum
dayanım sağlanır ve namlu içi temizliği çok kolay bir şekilde
yapılabilir.
Namlu dış yüzeyi ise sert siyah krom kaplamadır ve korozyona
karşı ömür boyu koruma sağlanmıştır. Namlular parlak veya
mat kaplamalı olarak mevcuttur.

Bütün ebat ve ağırlıktaki 12 kalibre
fişekleri ayni tüfekte kullanılmasına
uygun özel ve patentli tasarım 89mm
(3 ½”) süper magnum fişek yatağı.

Slug namlulu Escort tüfekler
hariç bütün Escort’larda mobil
5 şok standarttır. Bu 5 şok farklı
av amaçları için değişik çaplarda
tasarlanmıştır ve sırasıyla Full (F),
Improved Modified (IM), Modified
(M), Improved Cylinder (IC) ve
Cylinder (CYL) şeklindedir. M, IC ve
CYL şoklar çelik bilyeli fişek atışları
için uygundur. Escort şok tüpleri
çelik malzemeden üretilmiştir.

Şarjör Kesme Sistemi

Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden
namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece
namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş
fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir
fişek sürülebilir.

Akıllı Valf Piston
Kundak Açısı Ayar Takozları
3 adet kundak sağ-sol açısı ayar takozu ve 1
adet kundak aşağı-yukarı takozu standart olarak
sağlanmaktadır. Bu takozlar kundak ve kasa
arasına monte edilerek kundak açısı ve düşümü
farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Böylelikle her
kullanıcı kendine en uygun ve ideal kundak
açısını ve düşümünü kolaylıkla ayarlayabilir.

KUNDAK AŞAĞI-YUKARI
AYAR TAKOZU

KUNDAK SAĞ-SOL AÇISI
AYAR TAKOZLARI
CAST
SPAC.

-5 mm (+1/5")

YUKARI

AŞAĞI
-5 mm (+1/5")
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SOL

SAĞ

LOADING SYSTEM

Escort Hızlı Dolum Sistemi
(Escort Fast Loading System)

Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol
sisteminden feragat etmeden tek el
ile atış pozisyonu bozmadan kolay
ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek
yüklenmesi mümkün hale gelir.
Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye
basıldığında
geride
kilitlenmiş
mekanizma serbest kalır ve kapanır.
Hem kaşık hem de hızlı dolum
düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu
sayede en uzun ömür ve korozyona
karşı maksimum dayanım sağlanır.

Akıllı valf piston bütün 24 gram hafif
fişekler ile en ağır 57 gram magnum
fişeklerin tamamını sorunsuz bir şekilde
çalışması için gereken hassas ve güvenli gaz basıncını kendiliğinden
ayarlayan patentli bir sistemdir. Hafif gramajlı fişekler kullanırken gazın
çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktarı
tahliye edilir. En ağır magnum ve süper magnum fişekler kullanılırken
ise gazın çoğu tahliye edilir ve sadece bir kısım gaz mekanizmayı
tekrar çalıştırmak için kullanılır. Escort tüfeklerinin patentli akıllı valf
piston sistemi bütün bunları, şarjörde farklı ağırlıkta fişekler olsa bile,
kendiliğinden güvenli bir şekilde ayarlar ve size sadece tetiği çekmek
kalır. Akıllı valf piston sistemi sayesinde geri tepmenin çoğu daha
sizin omzunuza ulaşmadan emilir ve daha rahat atış, daha az namlu
yükselmesi ve hedeflere daha hızlı yönelmeniz sağlanır. Akıllı valf piston
sistemi Escort Supreme ve Escort Xtreme modellerinde standarttır.

En ağır magnum fişekler kullanılırken, aşırı gaz basıncı akıllı valf pistonunu açarak
yay sistemini sıkıştırır. Mekanizmayı tekrar çalıştırmak için gereken gaz kullanılıp
geriye kalan gereksiz gazlar yukarıya doğru itilip el kundağının kenarlarından
tahliye edilir. Akıllı valf piston sisteminin otomatik bir şekilde yaptığı bu ayarlama
sayesinde en ağır ve en yüksek basınçlı fişekler güvenli ve sorunsuz bir şekilde
kullanılır. Ayrıca aşırı gazın tahliye edilmesi sebebiyle geri tepmenin çoğu daha
omzunuza ulaşmadan emilir ve tüfeğin iç aksamı aşırı basıncın yaratacağı sert
darbelerden korunmuş olur.

Hafif gramajlı fişekler kullanılırken, gazın çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktar gaz tahliye edilir. Hafif gramajlı fişeklerde
basınç nispeten daha az olduğu için gaz basıncı akıllı valf pistonunu fazla
açamaz ve yay sistemini sıkıştıramaz. Dolayısıyla gazın çok az bir kısmı tahliye edilir ve gaz basıncının çoğunluğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için
kullanılır. Akıllı valf piston sisteminin otomatik bir şekilde yaptığı bu ayarlama
sayesinde hafif gramajlı ve düşük basınçlı fişekler güvenli ve sorunsuz bir
şekilde kullanılır.
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Escort Supreme

Fiber optik arpacık

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak

LOADING SYSTEM

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi el kundağı

Escort Supreme-SLG

Sağ-sol ayarlı fiber optik arpacık

Yükseklik ayarlı fiber optik gez

61 cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
Model

Millimeters (mm)
Tetik Dipçik - Tabanı Mesafesi

Escort Supreme

Escort Supreme-Cantilever

Dürbün ve diğer optik montesi için 22mm’lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon.
Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
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365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5
Kundak ve El
Kundağı

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Escort Supreme

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Yüksek sınıf Türk cevizi Darbe emici elastik

3” / 76 mm Magnum

Siyah eloksal kaplı Ergal
Yüksek sınıf Türk cevizi Darbe emici elastik
Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik
aluminyum

Escort Supreme-SLG

12 GA (Gaz Sistemli)

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Siyah eloksal kaplı Ergal
Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik
aluminyum

Namlu Namlu
Boyu Şeriti
71 cm
61 cm

7 mm
-

Şok

Emniyet

F, IM, M, IC, CYL Manüel tetik emniyeti
Sabit Silindir

Manüel tetik emniyeti

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam Ortalama
Boy
Ağırlık

4+1

Fiber optik arpacık

122 cm

3.1 kg

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

111 cm

2.9 kg
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Fiber optik arpacık

Escort Xtreme
Ciddi. Sağlam. Etkili.

LOADING SYSTEM

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

Soft Touch Kaplama
(Yumuşak ipeksi dokunuş)

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

Escort Xtreme-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boyları da mevcuttur.
Model

Millimeters (mm)
Tetik Dipçik - Tabanı Mesafesi

Escort Xtreme
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365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Yumuşak dolgular; sarı, turuncu ve koyu gri renklerde mevcuttur.

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve
El Kundağı

Escort Xtreme

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Escort Xtreme-SLG 12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Namlu
Boyu

Namlu
Şeriti

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71 cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik arpacık

122 cm

3.2 kg

Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

61 cm

-

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

111 cm

3.0 kg

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Toplam Ortalama
Boy
Ağırlık

Escort Xtreme-Cantilever

Dürbün ve diğer optik montesi için 22mm’lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon.
Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık. 55cm namlu boyları da mevcuttur.
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Escort Xtreme-Realtree

Escort Supreme Combo & Escort Xtreme Combo

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Ciddi. Sağlam. Etkili.

LOADING SYSTEM

Escort Supreme Combo

LOADING SYSTEM

Model

63,5

•

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı
mesafesi

365

Escort
Nişan Hattı-Dipçik Tabanı
Xtreme-Realtree
mesafesi
Nişan Hattı -Yanak
Burnu mesafesi

22

41

•
•
•
•
•
•
•
•

Realtree Max4HD kamuflaj kaplama
12 veya 20 kalibre, 3”/76mm magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
Kabza ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan ve kaymayı önleyen yumuşak dolgu malzemesi
11mm dürbün kanallı Ergal alüminyum alaşım kasa
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
Metal tetik.
En hafif 24gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri
sorunsuz bir şekilde çalıştırır
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert
beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve
El Kundağı

Escort Xtreme-Realtree Max4HD

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Darbe emici elastik Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71 cm

Escort Xtreme-Realtree APHD

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Darbe emici elastik Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71 cm

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Namlu Namlu
Boyu Şeriti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escort Xtreme Combo
Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
Fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırmalı)
Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
Şarjör kapasitesi: 4+1
Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
Manüel tetik emniyeti
Kundak ve el kundağında kayışlık
Tercihe göre COMBO çift namlulu versiyonu da yapılmaktadır.

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam Boy

Ortalama
Ağırlık

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manual cross button

4+1

Fiber Optik Arpacık

122 cm

3.2 kg

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manual cross button

4+1

Fiber Optik Arpacık

122 cm

3.2 kg

Plastik çanta
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Escort Missione

Escort Luxano & Escort Trio

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Ciddi. Sağlam. Etkili.

LOADING SYSTEM

Escort Luxano

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

LOADING SYSTEM

Escort Trio
LOADING SYSTEM

•
•
•
Model
Model

Escort Missione

24

Escort Luxano
&
Escort Trio

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı
mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu
mesafesi

63,5

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve
El Kundağı

Escort Missione

12 GA
(Gaz Sistemli)

3” / 76 mm
Magnum

Sentetik

Plastik çanta
Dipçik
Tabanı

Kasa

Namlu

Darbe emici
Ergal
Sert krom kaplı
elastik
aluminyum Ni-Cr-Mo çelik

Namlu Namlu
Boyu Şeriti
71 cm

7 mm

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

F, IM, M, IC, CYL

Manual
cross button

4+1

Fiber Optik Arpacık

Toplam Ortalama
Boy
Ağırlık
122 cm

3.2 kg

Çelik saçma atışlarına uygun uzun içten şok takımı. Özel tasarımı
sayesinde namluya takıp çıkarmak için şok anahtarı kullanımına
gerek yoktur.

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Model

Kalibre

•
•
•
•
•

12 veya 20 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği. (3
½”/89mm süper magnum olarak ta mevcuttur.)
Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
Yüksek sınıf hakiki Türk cevizi yağlı kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi
kontrol sağlayan boğaz alası.
Maksimum geri tepme emilimi sağlayan Triopad dipçik tabanı ve kundak boyunu uzatmaya
yarayan 3 adet Triopad kundak ayar takozu. (Her biri 5mm kalınlığında.)
11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksal kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürlü kasa
Altın kaplanmış metal tetik.
En hafif 24gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır.
Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert
siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test
edilmiştir.
Hiviz fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırmalı).
Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
Şarjör kapasitesi: 4+1.
Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi.
Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu.
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
Manüel tetik emniyeti.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

Fişek Yatağı

Kundak ve El
Kundağı

Dipçik
Tabanı

Kasa

Namlu

Namlu
Boyu

Namlu
Şeriti

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam Ortalama
Boy
Ağırlık

Escort Luxano

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Yüksek sınıf Türk cevizi

Triopad

Siyah& beyaz eloksal kaplı Ergal aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Hiviz Spark

122 cm

3.2 kg

Escort Luxano 20

20 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Yüksek sınıf Türk cevizi

Triopad

Siyah& beyaz eloksal kaplı Ergal aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Hiviz Spark

123 cm

2.7 kg

Escort Trio

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Triopad

Siyah& beyaz eloksal kaplı Ergal aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Hiviz Spark

122 cm

3.3 kg

Escort Trio 20

20 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Triopad

Siyah& beyaz eloksal kaplı Ergal aluminyum

Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Hiviz Spark

111 cm

2.8 kg
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Escort Supreme 20 CAL
Ciddi. Sağlam. Etkili.

LOADING SYSTEM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
Parlak kaplamalı kasa ve namlu
11mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
Altın kaplanmış metal tetik.
Bütün 20 kalibre fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert
beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
Hiviz Spark fosforlu arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırmalı)
Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
Şarjör kapasitesi: 4+1
Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
Manüel tetik emniyeti
Kasa ve el kundağında kayışlık

Escort Supreme-SLG 20 CAL

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boylarıda mevcuttur.

Model

Escort Xtreme 20 CAL
Plastik Xtreme kundaklı versiyon.

Escort Xtreme-SLG 20 CAL

Plastik Xtreme kundakli ve 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boylarida mevcuttur.
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Escort Supreme 20

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Escort Supreme-SLG 20 Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Escort Supreme 20

20 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Escort Supreme-SLG 20 20 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Kundak ve El
Kundağı

Namlu

Namlu
Boyu

Namlu
Şeriti

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Yüksek sınıf Türk cevizi Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

71 cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber Optik Arpacık

122 cm

2.9 kg

Yüksek sınıf Türk cevizi Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

61 cm

----

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

111 cm

2.7 kg

71 cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber Optik Arpacık

122 cm

3 kg

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

61 cm

----

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

111 cm

2.8 kg

Dipçik Tabanı

Kasa

Escort Xtreme 20

20 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Sert krom kaplı
Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum
Ni-Cr-Mo çelik

Escort Xtreme-SLG 20

20 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum

Toplam Ortalama
Boy
Ağırlık
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Solak Mekanizmalı Modeller
Ciddi. Sağlam. Etkili.

Escort Supreme SOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOADING SYSTEM

Solak atışçılar için tasarlanmıştır.
12 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
Parlak kaplamalı kasa ve namlu
11mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
Altın kaplanmış metal tetik.
En hafif 24gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır.
1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
Fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırmalı)
Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
Şarjör kapasitesi: 4+1
Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
Manüel tetik emniyeti
Kasa ve el kundağında kayışlık

Escort Supreme-SLG SOL

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boylarıda mevcuttur.
Model

Escort Xtreme SOL

Escort Supreme SOL / Escort Supreme-SLG SOL

Plastik Xtreme kundaklı versiyon.

Escort Xtreme SOL / Escort Xtreme-SLG SOL

Escort Xtreme-SLG SOL

Plastik Xtreme kundaklı ve 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boylarıda mevcuttur.
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Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam
Boy

Ortalama
Ağırlık

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber Optik Arpacık

122 cm

3.1 kg

61 cm

----

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

111 cm

2.9 kg

71 cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manual cross button

4+1

Fiber Optik Arpacık

122 cm

3.2 kg

Siyah eloksal kaplı Sert krom kaplı
Ergal aluminyum Ni-Cr-Mo çelik

61 cm

----

Sabit silindir

Manüel tetik emniyeti

4+1

Fiber optik, ayarlanabilir
gez & arpacık

111 cm

3 kg

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve El Kundağı

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Escort Supreme SOL

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Yüksek sınıf Türk cevizi

Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı Sert krom kaplı
Ergal aluminyum Ni-Cr-Mo çelik

71 cm

Escort Supreme-SLG SOL

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Yüksek sınıf Türk cevizi

Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı Sert krom kaplı
Ergal aluminyum Ni-Cr-Mo çelik

Escort Xtreme SOL

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Siyah eloksal kaplı Sert krom kaplı
Darbe emici elastik
Ergal aluminyum Ni-Cr-Mo çelik

Escort Xtreme-SLG SOL

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Darbe emici elastik

Namlu Boyu Namlu Şeriti
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Ciddi. Sağlam. Etkili.

Model
Escort AimGuard
&
Escort MarineGuard

Escort Pompalı WS

Pompalı Av Tüfekleri
Escort Pompalı Aimguard

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

360

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

•
•
•
•
•
•
•

Ciddi. Sağlam. Etkili.

12 veya 20 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, pompalı av tüfeği.
Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu.
Sentetik kundak. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun el kundağı.
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet
ayar takozu.
11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksal kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürlü
kasa.
70mm ve 76mm bütün fişekleri atabilme kapasitesi.

•
•
•
•
•
•

Metal tetik.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert
siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta
test edilmiştir.
Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
Manüel tetik emniyeti.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

Escort WS-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boyları da mevcuttur.

Standart fiber optik arpacık.

Escort WS-Guard

Model

ESCORT MarineGuard
Marine kaplama versiyon.

İsteğe bağlı fişek taşıyıcılı
kundak.
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Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve
El Kundağı

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Escort AimGuard

12 GA

3” / 76 mm
Magnum

Sentetik

Darbe emici elastik

Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

Namlu
Boyu

Şok

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam
Boy

46cm

Sabit silindir

5+1

Fiber optik arpacik

96cm

51cm

Sabit silindir

7+1

Fiber optik arpacik

100cm

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

Escort WS

46cm, 51cm namlu boyları da mevcuttur.

365

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve
El Kundağı

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Namlu Namlu
Boyu Şeriti

Şok

Emniyet

Şarjör
Kapasitesi

Nişangah

Toplam
Boy

Ortalama
Ağırlık

Emniyet

Ortalama
Ağırlık

Escort WS

12 GA

3” / 76 mm Magnum

Türk cevizi

Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Metal sarı arpacık

122 cm

3.4 kg

Manüel tetik
emniyeti

2.9kg

Escort WS-SLG

12 GA

3” / 76 mm Magnum

Türk cevizi

Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

71cm

7 mm

F, IM, M, IC, CYL

Manüel tetik emniyeti

4+1

Metal sarı arpacık

122 cm

3.2 kg
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Escort Pompalı Aimguard 20 CAL

Escort Slug Pompalı Combo

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Model
Escort AimGuard 20

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

360

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Escort MarineGuard 20 Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, pompalı av tüfeği
Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu
Sentetik kundak. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun el kundağı
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksal kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürlü kasa
70mm ve 76mm bütün fişekleri atabilme kapasitesi
Metal tetik.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert
beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
Manüel tetik emniyeti
Kundak ve el kundağında kayışlık

Escort Slug Pump Combo
Escort SLG Pompalı Combo versiyonu da mevcuttur. (61-71cm )

Optik montaj için kantilever.

Yükseklik ayarlı fiber optik gez.

Sağ-sol ayarlı fiber optik arpacık

ESCORT MarineGuard 20 CAL
Marine kaplama versiyon.

Model

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

Escort Slug
Pump Combo

Standart fiber optik arpacık.

Model
Escort AimGuard 20

Escort MarineGuard 20
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Kalibre
20 GA

20 GA

Fişek Yatağı
3” / 76 mm Magnum

3” / 76 mm Magnum

Kundak ve
El Kundağı
Sentetik

Sentetik

Dipçik Tabanı

Kasa

Siyah eloksal kaplı
Darbe emici elastik
Ergal aluminyum
Darbe emici elastik

Beyaz nikel kaplı
Ergal aluminyum

Namlu
Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik
Beyaz nikel kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

Namlu
Boyu

Şok

Nişangah

Şarjör Kapasitesi

Toplam
Boy

46cm

Sabit silindir

5+1

Fiber optik arpacık

96cm

51cm

Sabit silindir

7+1

Fiber optik arpacık

100cm

46cm

Sabit silindir

5+1

Fiber optik arpacık

96cm

51cm

Sabit silindir

7+1

Fiber optik arpacık

100cm

Emniyet
Manüel tetik
emniyeti
Manüel tetik
emniyeti

Ortalama
Ağırlık

360

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve
El Kundağı

Dipçik
Tabanı

Escort Slug Pump Combo

12 GA

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Darbe emici
elastik

Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

Escort Slug Pump Combo 20

20 GA

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Darbe emici
elastik

Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

2.5kg

2.5kg

Kasa

Namlu

Şok

Nişangah

Şarjör
Kapasitesi

Toplam Boy

Emniyet

Ortalama
Ağırlık

55cm

Sabit silindir

Kantilever, Fiber optik gez& arpacik

4+1

106cm

66cm

F, IM, M, IC, CYL

Hiviz fiber optik arpacik

4+1

117cm

Manüel tetik
emniyeti

3.0kg

55cm

Sabit silindir

Kantilever, Fiber optik gez& arpacik

4+1

106cm

66cm

F, IM, M, IC, CYL

Hiviz fiber optik arpacik

4+1

117cm

Manüel tetik
emniyeti

2.8kg

Namlu Boyu
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Ciddi. Sağlam. Etkili.

Tactical Av Tüfekleri
Escort MP-A
LOADING SYSTEM

Escort Hızlı Dolum Sistemi
• 22mm pikatini kızak
• Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez

LOADING SYSTEM

Escort MPA OD
Haki yeşil kundaklı versiyon.

Escort MPA Camo

Standart
namlu kapağı

Model
Escort MP-A

34

Standart
alev gizleyen

Kalibre
12 GA
(Gaz Sistemli)

Fişek Yatağı
3” / 76 mm
Magnum

Şarjör Kesme Sistemi
Şarjör kesme düğmesine basıldığında,
şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya
yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve
yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

• Ayarlanabilir fiber optik arpacık
• Alev gizleyen
Kundak ve
El Kundağı
Sentetik

Dipçik
Tabanı
Darbe emici
elastik

Kasa
Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Namlu
Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

Namlu
Boyu

Şok

Şarjör
Toplam
Kapasitesi
Boy

Nişangah

Emniyet

Ortalama
Ağırlık

Manüel
tetik
emniyeti

3.6kg

46cm

Sabit silindir

5+1

101cm

Fiber optik arpacik

51cm

Sabit silindir

7+1

106cm

Fiber optik arpacik

• 12 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik
tüfek.
• Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart
Valve Piston).
• 46cm veya 51cm slug namlu.
• Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu
kapağı.
• Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
• Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de
arpacık fiber optiklidir.
• Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcısı.
• Sabit tabanca kabzalı sentetik kundak. Tabanca kabzası daha iyi
kavrama sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
• El kundağı altına entegre pikatini kızak.
• Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarim el
kundağı.
• Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur.
Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz
krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
• Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
• Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu
modellerde 5+1.
• Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
• Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar
takozu.
• Manüel tetik emniyeti.
• Kundak ve el kundağında kayışlık.

A-Tacs taktik askeri kamuflajlı versiyon.
Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak
kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış
pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde
şarjöre fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık
üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride
kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve kapanır.
Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert
krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve
korozyona karşı maksimum dayanım sağlanır.

Escort MPA Marine
Marine Kaplama versiyon.
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Escort MPA-TS
Ciddi. Sağlam. Etkili.

LOADING SYSTEM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
46cm veya 51cm slug namlu.
Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık fiber optiklidir.
Sabit tabanca kabzalı teleskopik kundak. Tabanca kabzası daha iyi kavrama sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
El kundağı altına entegre pikatini kızak.
Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarim el kundağı.

•
•
•
•
•
•
•

Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert
beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
Manüel tetik emniyeti.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

Yükseklik ayarlı kundak yanağı
• 22mm pikatini kızak
• Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez

Escort Hızlı Dolum Sistemi
Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift
tırnak kol sisteminden feragat etmeden
tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay
ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek yüklenmesi
mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer
alan bu düğmeye basıldığında geride
kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve
kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolum
düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu
sayede en uzun ömür ve korozyona karşı
maksimum dayanım sağlanır.

LOADING SYSTEM

Standart
namlu kapağı
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Standart
alev gizleyen

Şarjör Kesme Sistemi
Şarjör kesme düğmesine basıldığında,
şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya
yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve
yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

• Ayarlanabilir fiber optik arpacık
• Alev gizleyen

Toplam Boy
Şarjör
Kundak Kısaltılmış Kundak Kısaltılmış Kapasitesi

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve El
Kundağı

Dipçik
Tabanı

Kasa

Namlu

Namlu Boyu

Escort MPA-TS

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76mm Magnum

Tabanca Kabzeli
Telescopik Kundak

Darbe emici
elastik

Siyah eloksal kaplı Ergal
aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

46cm

91cm

101cm

5+1

Sabit silindir

51cm

96cm

106cm

7+1

Sabit silindir

Şok

Nişangah

Emniyet

Fiber optik ayarlanabilir Manüel tetik
gez ve arpacik
emniyeti

Ortalama
Ağırlık
3.5kg

Kundak boyunun 10cm kısaltılmasına olanak
sağlayan özel tasarım teleskopik dipçik

Şarjör Kesme Sistemi
Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi
engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek
çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

ESCORT MPA-TS Marine

Marine Kaplama versiyon.
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Escort Gladius MPA20
Ciddi. Sağlam. Etkili.

LOADING SYSTEM

El kundağına takılıp
sökülebilen ön kabza.

Ön kabza el kundağı
üzerinde farklı noktalara
monte edilebilir.

• 20 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
• Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve
Piston).
• 46cm veya 51cm slug namlu
• Namlu üzerine monte edilmiş ısı kalkanı.
• Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
• Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
• Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık
fiber optiklidir
• Sabit tabanca kabzalı sentetik kundak. Tabanca kabzası daha iyi kavrama
sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
• Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcısı.
• Yükseklik ayarlı kundak yanağı

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
ergonomik tasarım el kundağı ve el kundağına entegre 3 adet pikatini kızak.
El kundağına takılıp sökülebilen ön kabza.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu
yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır.
1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde
5+1.
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
Manüel tetik emniyeti.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

El kundağı
üzerinde 3 adet
pikatini kızak.

• 22mm pikatini kızak
• Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez

Escort Hızlı Dolum Sistemi
Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift
tırnak kol sisteminden feragat etmeden
tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay
ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek yüklenmesi
mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer
alan bu düğmeye basıldığında geride
kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve
kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolum
düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu
sayede en uzun ömür ve korozyona karşı
maksimum dayanım sağlanır.

LOADING SYSTEM

Standart
namlu kapağı
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Standart
alev gizleyen

Şarjör Kesme Sistemi
Şarjör kesme düğmesine basıldığında,
şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya
yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve
yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

• Ayarlanabilir fiber optik arpacık
• Alev gizleyen

Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Escort Gladuis MPA20

12 GA (Gaz Sistemli)

3” / 76 mm Magnum

Kundak ve El Kundağı Dipçik Tabanı
Tabanca kabzeli sentetik

Darbe emici
elastik

Kasa

Namlu

Siyah eloksal kaplı
Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik
Ergal aluminyum

Namlu Boyu

Toplam Boy

Şarjör
Kapasitesi

46 cm

101cm

5+1

51cm

106cm

7+1

Şok

Nişangah

Emniyet

Ortalama
Ağırlık

Sabit silindir

Fiber optik ayarlanabilir
gez ve arpacik

Manüel tetik
emniyeti

3.4k g

•
•
•

Yükseklil ayarlı kundak yanağı.
Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcısı.
Kundak yanağı ayarı ve gez ayarı için ayar anahtarı.

Escort Gladius MPA20-Marine
Marine Kaplama versiyon.

39

Escort PS Guard
Ciddi. Sağlam. Etkili.

Model

Millimetre (mm)
Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi

Escort PS-Guard

40

•
•
•
•
•
•
•
•

360

Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi

63,5

Model

Kalibre

Escort PS-Guard

12 GA
(Gaz Sistemli)

Fişek Yatağı
3” / 76 mm Magnum

Kundak ve El Kundağı
Sentetik

Dipçik Tabanı

Kasa

Namlu

Siyah eloksal kaplı Ergal
Darbe emici elastik
Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik
aluminyum

Namlu Boyu

Şok

Şarjör Kapasitesi

Nişangah

Toplam Boy

46cm

Sabit silindir

5+1

Fiber optik arpacık

96cm

51cm

Sabit silindir

7+1

Fiber optik arpacık

100cm

Emniyet

Ortalama Ağırlık

Manüel tetik emniyeti

3kg

•
•
•
•
•
•

12 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu.
11mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum alaşım kasa .
Sentetik kundak.
Ergonomik tasarım el kundağı.
El kundağı altına entegre pikatini kızak.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç
namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
Manüel tetik emniyeti.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

Standart fiber optik arpacık.

İsteğe bağlı fiber optik
gez ve fiber optik yüksek
arpacık.

İsteğe bağlı fişek taşıyıcılı kundak.
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Escort MP
Ciddi. Sağlam. Etkili.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Namlu üzerinde ısı kalkanı
• El kundağına entegre pikatini kızak
Model
Escort MP
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Kalibre

Fişek Yatağı

12 GA

3” / 76 mm
Magnum

• Ayarlanabilir fiber optik arpacık
• Alev gizleyen

Kundak ve
El Kundağı

Dipçik
Tabanı

Kasa

Namlu

Sentetik

Darbe emici
elastik

Siyah eloksal kaplı
Ergal aluminyum

Sert krom kaplı
Ni-Cr-Mo çelik

Standart
namlu kapağı

Namlu
Boyu

Şok

Şarjör
Toplam
Kapasitesi
Boy

46cm

Sabit silindir

5+1

101cm

51cm

Sabit silindir

7+1

106cm

12 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, taktik pompalı tüfek.
46cm veya 51cm slug namlu.
Namlu üzerine monte edilmiş ısı kalkanı.
Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık
fiber optiklidir.
Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcısı.
Sabit tabanca kabzalı sentetik kundak. Tabanca kabzası daha iyi kavrama
sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
El kundağı altına entegre pikatini kızak.
Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarim el kundağı.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu
yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır.
1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
Manüel tetik emniyeti.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

ESCORT MP OD

OD green green stock version.

ESCORT MP Camo
A-Tacs tactical camo version

Standart
alev gizleyen

Nişangah

Emniyet

Fiber optik gez &
arpacık

Manüel tetik
emniyeti

ESCORT MP Marine

Ortalama
Ağırlık
3.3kg

• 22mm pikatini kızak
• Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez

Marine finish version.
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Escort MPS
Ciddi. Sağlam. Etkili.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standart fiber optik arpacık

• Namlu üzerinde ısı kalkanı
• El kundağına entegre pikatini kızak
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Model

Kalibre

Fişek Yatağı

Kundak ve El Kundağı

Escort MPS

12 GA

3” / 76 mm Magnum

Sentetik

Dipçik Tabanı

Kasa

•
•
•
•
•

Fişek taşıyıcılığı kundak
Namlu

Darbe emici elastik Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik

12 kalibre, 3”/76mm Magnum fişek yatağı, taktik pompalı tüfek.
46cm veya 51cm slug namlu.
Namlu üzerine monte edilmiş ısı kalkanı.
Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık fiber
optiklidir.
Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcısı.
Sentetik kundak.
El kundağı altına entegre pikatini kızak.
Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarim el kundağı.
Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu
yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır.
1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
Manüel tetik emniyeti.
Kundak ve el kundağında kayışlık.

Namlu Boyu

Şok

Şarjör Kapasitesi

Toplam Boy

Nişangah

46cm

Sabit silindir

5+1

97cm

Fiber optik arpacik

51cm

Sabit silindir

7+1

102cm

Fiber optik arpacik

Emniyet

Ortalama Ağırlık

Manüel tetik emniyeti

3kg

ESCORT MPS OD
OD green green stock version.

ESCORT MPS Camo
A-Tacs tactical camo version.

ESCORT MPS Marine

Marine finish version.
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Aksesuarlar
Escort Tüfek Kayışı

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Triopad Dipçik Tabanı Sistemi

Triopad dipçik tabanı hemen hemen bütün Escort tüfeklerde opsiyon olarak mevcuttur. Bu sistem geri
tepmeyi maksimum seviyede emer ve bu sayede atış konforu artar. Ve değişik hedeflere yönelmeniz daha
çabuklaşır. Triopad kundak boyu uzatma takozları sayesinde kundak boyunu değişik boylara uzatabilirsiniz.

Şarjör
Uzatma
Tüpü
Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.

Multi 5 choke system (F, IM, M, IC, CYL).

Şarjörün kapasitesinin 4+1’den
7+1’e çıkartır.

Kundak Açısı Ayar Takozları
Kundak Boyu Uzatma Takozları

Bu takozlar sayesinde kundak boyunu 5 ila 15mm arası uzatabilirsiniz.

Bu takozlar kundak ve kasa arasına monte edilerek kundak açısı ve düşümü farklı pozisyonlara
ayarlanabilir. Böylelikle her kullanıcı kendine en uygun ve ideal kundak açısını ve düşümünü
kolaylıkla ayarlayabilir.

Şarjör Takozu

Şarjörün kapasitesinin 4+1’den
2+1’e düşürür.

Optima Taktik Lamba

fiber optik Arpacık

1x40 Red Dot

Escort Tüfek Çantası

Kırılmaz malzemeden üretilmiştir. İçerisine iki namlu alabilir. Escort av tüfeğinizle beraber gerekebilecek bütün takım ve
aksesuarları bu çantaya rahatlıkla koyabilirsiniz.

Spark

Kantilever

Slug namluların üzerine dürbün ve diğer optiklerin takılmasına olanak sağlar.

Alüminyum gövdeli ve
entegre dürbün ayaklı

3-9x32 Dürbün
Alüminyum gövdeli
ve dürbün ayaklı
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“Hayalimdeki tüfeği Hatsan
yaptı , teşekkürler Hatsan …”

Ali Birerdinç

Ciddi. Sağlam. Etkili.

HATSAN

SİLAH SANAYİ DİSTRİBÜTÖRÜ
HATPAZ İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
2835 Sokak. No:3 K.1 1.Sanayi Sitesi / İZMİR
Tel: 0 (232) 461 93 32 - 469 93 33
Faks: 0 (232) 461 93 36
Teknik Servis: 0 (232) 878 91 00 (dahili 120)
e-mail: hatpaz@gmail.com

facebook.com/hatsan.com.tr

twitter.com/hatsan_arms

youtube.com/hatsanarms

instagram.com/hatsan_arms

Fotoğraf: Burak BİRERDİNÇ

ESCORT 2017

www.hatsan.com.tr
www.escortshotguns.com

