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» A cső lő – a tus talál« ® 
 Állapította meg Ludwig Krieghoff 1903-ban. 
 Ez napjainkban is érvényes – még a SEMPRIO esetében is.

1886 óta családi tulajdonban, öt generáció óta eredményes a 
legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő vadász- 
és sportfegyverek gyártásában. 
Ezek az ideális előfeltételei a XXI. század magas vadászati 
igényeinek megfelelő és működési elvét tekinte a világon 
egyedülálló korát megelőző SEMPRIO In-Line-ismétlőpuska 
kifejlesztésének.

Egy fegyver, amelyben megtestesül a szenvedély, az igényes 
puskaművesség és az innovatív technológia egymásra 
hatása, kitűnik megbízhatóságával, pontosságával, és hosszú 
élettartamával. 
A KRIEGHOFF-nál a tradíció találkozik az innovációval és 
ennek az eredménye ez a rendkívüli ismétlő. 

Ha a tradíció az innovációval találkozik.
»SZENVEDÉLY«
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Felnőtt minden helyzethez.

» A hegyi vadászat lelkesítő élménye, a vadat nehéz körülmények közepette megközelíteni. 
 És egy tökéletes lövéssel a régóta vágyott trófeát megszerezni. Ehhez a kiváló erőnléten kívül még szükség 
 van egy abszolút precíz és megbízható fegyverre. Ezért választottam a SEMPRIO-t és soha sem bántam meg.«
 [ Charles Antoine Resteau, vadász ]

Szokatlanul gyors ismétlés, azonnali tűzkészség fogásváltás 
nélkül. Az irányzójel állandóan a célon van. A meglőtt 
vad jelzése megszakítás nélkül követhető, és ha szükséges a 
következő lövés vagy a kegyelemlövés, gyorsan és biztosan 
leadható. Így értékes időt lehet megtakarítani. 

Hajtásban, lesen vagy utánkereséskor a gyors ismétlés lehető-
sége a vadászat sikerét jelenti. Az In-Line ismétlésnél a fegyver 
mindig a vállgödörben fekszik fel, ez jelentősen növeli a találati 
biztonságot. Az In-Line-ismétlő rendszerű SEMPRIO minden 
vadászati helyzethez felnőtt. 

In-Line-ismétlőrendszer.

 Gyors, ergonómikus ismétlés fogásváltoztatás nélkül
 Az irányzék még ismétléskor is a célon marad 
 Nagy tűzgyorsaság
 Intuitív lövés
 Optimális találati biztonság

»A TÖKÉLETES 
     DÖNTÉS«
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3 Feszítőcsap  
 A feszítőcsap irányítja az összes funkciót, nyitást, töltést, ürítést, 
 az ütőszegrugó megfeszítését és a fesztelenítését.

  Univerzális elsütőrendszer 
 A SEMPRIO optimális elsütéssel rendelkezik mind a lesvadászathoz, 
 mind a hajtáshoz; gyors, intuitív lövéshez az 1,250 g ellenállású 
 elsütőbillentyűvel, míg precíz pontlövéshez a finoman beállítható 
 gyorsítóval.

 „Safe-to-carry” 
 A „Safe-to-carry” azaz biztosított szállítási helyzetben a tok baloldalán 
 lévő tolókával a kismértékben előretolt, zár nyitott helyzetében 
 rögzíthető. Nyitott zárral a fegyver társas vadászatokon vagy a lőtéren 
 a balesetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelhető.

» Elég régóta van velem a SEMPRIO sebzett vaddisznók utánkeresésekor. 
 Időközben az In-Line-rendszer számtalan előnyét tapasztaltam: nagyon gyors ismétlés, 
 ez különösen sebzetten támadó vaddisznóknál fontos. Nincs zavaró zárdugattyúfogantyú, 
 ami fennakadhat a sűrűben, vagy a megakadó ágakban kinyíló zárdugattyú vagy egyéb. 
 Akinek csak egyszer is át kellett hatolnia a szúrós-tüskés bozóton csak az tudja igazán 
 ezeket az előnyöket becsülni. Véleményem szerint: A SEMPRIO a vérebvezető ideális 
 ismétlőpuskája.«

 [ Harald Fischer, a Baden-Württembergi és Bajor Vadász Szövetség vérebvezetője ]

Gyors, precíz, pontos.

A KRIEGHOFF IN-LINE-RENDSZER:

Felnőtt minden helyzethez.
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Ismétléskor a tokkal 

együtt a csövet és az előagyat

előretolva 

a fegyver reteszelése kiold

és a tár adogató rendszere

szabaddá válik.

Az elülső egység hátrahúzásakor

egy töltény

kerül a tárból a csőbe,

A fegyver ütőszegrugója megfeszül, 

majd összezár és reteszel.

Az ismétlő újra kész 

a további gyors lövésekre.

Az In-Line-rendszer konstrukciója

a szimmetrikusan elhelyezett feszítőcsap

miatt mind jobb, mind balkezesek számára 

egyaránt alkalmassá teszi 

a SEMPRIO-t.
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 Cső-/kaliberváltás
 Kalibercsoporton belüli kaliberváltás esetén a SEMPRIO csöve 
 néhány kézmozdulattal kicserélhető. Médium kaliberről magnum 
 kaliberre történő csere esetén a csövön kívül a zárdugattyúfejet és a 
 tárat is cserélni kell.  

 Tár
 A SEMPRIO tárába négy patron tölthető, ebből három van a tárban, 
 egy a csőben. A tár behelyezéséhez a fegyvert ki kell nyitni és a tárat a 
 helyére pattintani. A tár kivételéhez a rögzítő lemezt megnyomva a tár 
 alulról kivehető. A tár a zárt fegyverrendszer miatt elveszíthetetlen. 

 Az In-Line zárszerkezet
 A jól méretezett forgó zárdugattyúfej még nagy gáznyomásoknál is 
 garantálja a biztos zárást és a pontosságot. A nagy méretű hüvelykidobó 
 nyíláson keresztül, még felszerelt céltávcsővel is a puska felülről gyorsan 
 utántölthető.

 Céltávcsőszerelék 
 A KRIEGHOFF új kettős tájolócsappal ellátott távcsőszereléke   
 garantálja a lövésállóságot és ezzel valamennyi jelenleg a piacon 
 kapható céltávcső felszerelhető. Az alacsony távcsőszerelék optimálisan 
 kiegészíti a SEMPRIO elegáns vonalvezetését és kényelmes lövést 
 biztosít. A szerelék rögzítését és reteszelését két könnyen kezelhető 
 „Turn Lock“ kar biztosítja. A karokon lévő önmagukat biztosító 
 nyomógombok megakadályozzák a szerelék akaratlan oldását. 

 Hajtásirányzék 
 Nyílt irányzék hajtáshoz. A világítószínű irányzék és célgömb még 
 kedvezőtlen fényviszonyok közepette is megkönnyítík a célzást.

 

» A lövészmoziban a hajtóvadászatban is előforduló helyzetekhez 
 hasonló próbalövések meggyőzőbbek minden elméletnél. 
 A SEMPRIO In-Line-rendszere lehetővé teszi a gyors, lényegre – a célra 
 koncentráló – intuitív lövést. Minden egyes lövés tovább növeli a lelkesedést, 
 ezért a fegyverért és az In-Line rendszerért. «
 [ Ralf Müller, puskaművesmester ]

»PONTOSSÁG A 
    LEGKISEBB RÉSZLETIG «

Felnőtt minden helyzethez.
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 Gyors cső- és kaliberváltás 
 Különösen külföldi vadászatokon előnyös, 
 ha a kalibert a mindenkori követelményekhez 
 lehet igazítani. A cső többszöri cseréje után is, 
 a találati pont állandó marad.

 „Click-and-Go”-levehető szíjkengyel 
 A szíjtartó kengyel egy gombnyomással le vagy 
 felszerelhető. A SEMPRIO egyszerű kezelhetőségének 
 egy újabb bizonyítéka. 

 Take Down
 Egyszerűen és gyorsan, egy karocska 
 elfordításával a SEMPRIO két, közel 70 cm 
 hosszú darabra szedhető szét és ezzel 
 kényelmesen elcsomagolható a szokásos 
 billenőcsövű fegyverekhez való kofferben. 
 A SEMPRIO összerakása ugyan ilyen gyors 
 és egyszerű. Sem az összerakáshoz, sem 
 pedig a szétszedéshez nincs szükség 
 semmilyen szerszámra.

» A Sempriot másodpercek alatt, csak két kézmozdulattal 
 szét lehet szedni és pontosan ugyanolyan gyorsan összerakni. 
 Mivel sokat vagyok úton az afrikai bozótban, ezt az előnyt igen nagyra becsülöm.«
 [ Ralf T. Kröling, vadászfilmes ]

(Balkezes agyazású SEMPRIO)

Take Down – igen egyszerű, igen gyors.
»UTAZÁSI LÁZ«

Felnőtt minden helyzethez.
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SEMPRIO TUSKIVITELEK

Felnőtt minden helyzethez.

Lyukastus diófából Softtouch-álcázó műanyagbevonattal. A Softtouch 
bevonat kellemes és biztos megfogást biztosít hidegben, hőségben vagy 
esős időben, szennyeződésre érzéketlen. 
(A képen a „Blaze Orange” lyukastus jobbos kivitelben)

Lyukastus jó minőségű, szépen erezett diófából. A lyukastus lehetővé teszi 
lövőkéznek a fegyver laza, ergonomikus tartását, ez hajtóvadászaton különösen 
előnyös. 
A kéz állandóan a markolatot fogja, a tus állandóan a vállgödörben van és az 
irányzójel a célon. Ez állandó, jó találatokat eredményez. 
(A képen lyukastus balkezes kivitelben) 

T-Wood tus – optikailag feljavított diófából

Tus SEMPRIO pofadékkal jó minőségű erezett diófából
(Balos kivitel)

Tus diófából Softtouch álcamintával műanyag bevonattal
(A képen a „Forest Green” kivitel) 
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A képek a lehetséges gravírozások csak igen kis választékát mutatják be.
Az Ön elképzelései szerint megtervezzük és elkészítjük az Ön SEMPRIO-jának egyedi gravírozását.

ALAPKIVITEL: 

SEMPRIO ú.n. nikkel kivitelben

ALAPKIVITEL: 

SEMPRIO feketében 
(ú.n.: Hart-Coat bevonattal)

ALAPKIVITEL:

SEMPRIO gravírozással
„Kis arabeszk” mintával

ALAPKIVITEL:

SEMPRIO felirattal a tok alján

ALAPKIVITEL:

SEMPRIO gravírozással
„Vadászmotívummal, arabeszkkel”

EGYEDI KIVITEL: 

SEMPRIO egyedi gravírozással

EGYEDI KIVITEL: 

SEMPRIO egyedi gravírozással

EGYEDI KIVITEL:

SEMPRIO egyedi gravírozással 

A SEMPRIO GRAVÍROZÁSAI

KALIBER: .223 Rem., .243 Win., 6,5x55 SE, 7x64, 
 .270 Win., .308 Win., .30-06, 8x57IS, 9,3x62, 
 7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger

HOSSZ: Teljes hossza 107 cm, szétszedve 70 cm 
 (55 cm csőhossz esetén)

SÚLY:  3,4 kg
 
TÁRKAPACITÁS: 4 +1 médium kalibercsoport
 3 + 1 magnum kalibercsoport

ALAPKIVITEL: Krieghoff In-Line-rendszer
 Kombinált kézi megfeszítésű ütőszegrugó
 univerzális elsütő rendszer
 Céltávcső szerelékhez előkészített tok
 Take Down
 Feketére bevonatolt tok (Hart-Coat bevonat)
 Tus SEMPRIO pofadékkal
 „Click-and-Go” szíjkengyel
 Gumi tusatalp
 Csőhossz 55 cm (összes standard kalibernél)
 Csőhossz 63 cm (.300 Win. Mag., 7mm Rem. Mag.)
 Világítószínű hajtásirányzékkal
 Szállítás Krieghoff „Gun Pack” fegyverkofferban 

VÁLASZTHATÓ  „Nikkel” színű tok
EXTRÁK:  Lyukastus vagy tus SEMPRIO pofadék nélkül
  Álcamintás tusok „Blaze Orange” vagy 
  „Forest Green” mintával
  „T-Wood” tus (optikailag feljavított diófa tussal)
  Balkezes tus
  Váltócső
  „MAKuick” céltávcső szerelék
  „BreaKO” csőszájfék
  Visszarúgást csökkentő hasítékok a csőtorkolatnál
  Torkolat csavarmenettel (M14x1 oder M15x1)
  Különböző alap vagy egyedi gravírozások

 A gyártó a változtatás jogát fenntartja. Egyes modellek illetve extrák felárral.

A SEMPRIO KALIBER ÉS MODELL VÁLASZTÉKA

Felnőtt minden helyzethez.
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