Roessler Titan 6
testecarabina

A Roessler (escreve-se Röβler na língua germânica) é uma marca austríaca que
produz carabinas de grande qualidade. Praticamente desconhecida entre os
caçadores portugueses, a marca tem vindo a afirmar-se no nosso mercado graças
ao trabalho da Kettner, distribuidor da Roessler para Portugal, e à extraordinária
relação preço/qualidade que estas carabinas apresentam.

Intermutabilidade

Tal como a
montagem
de outra
coronha;
simples e
rápido!

Outra das características da Roessler Titan 6 é a
possibilidade de mudarmos de calibre – entre outro
do mesmo grupo – ou, se assim pretendermos,
montarmos uma coronha diferente.
Neste caso tivemos à nossa disposição uma
coronha de carbono, uma peça verdadeiramente
bem concebida, com um nível de acabamento
extraordinário – e sabemos como é difícil dar bons
acabamentos a este tipo de material. Basta removermos dois parafusos (no guarda-mato e na frente
do carregador) para substituirmos a coronha.
O ponto de impacto não é alterado, mantendo-se
assim a afinação da arma.
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modelo que mostramos
nestas páginas, Titan 6, é
uma carabina de ferrolho de
abertura a 60º, sendo o topo
de gama da marca. Na gama
Roessler existem outros dois modelos
de carabinas: a Titan 3, idêntica ao
modelo “6” mas apenas disponível em
calibres pequenos; e a Titan 16, modelo
com um ferrolho de ação linear
inspirado na Mauser 96. a

A coronha thumbhole
caracteriza-se pelo
“buraco” que permite a
colocação do polegar
(thumb=polegar;
hole=buraco).

A Titan 6 é uma carabina
extremamente bem construída,
destacando-se pela qualidade dos
acabamentos (irrepreensíveis),
mais ainda nesta versão Exclusive
Thumbhole, mas também pelo conjunto ação/ferrolho. Ao pegarmos
na carabina os nossos olhos rapidamente se fixam bem concebida
ação em liga leve e, no primeiro
manuseamento do manobrador do
ferrolho, somos surpreendidos pela
fluidez do deslize e robustez que
o mesmo apresenta.O ferrolho da
Titan 6 apresenta uma cabeça com
6 trincos – daí a designação “6” –,
com obtura diretamente ao cano.
Esta ação permite fabricar a arma
numa vasta gama de calibres, que
tem início no .243 Winchester e vai
até ao .338 Winchester Magnum,
passando pelo .375Ruger, 8x68S,
os tradicionais 7mmRem.Mag. e
.300Win.Mag. e os mais recentes
short magnum como os 270WSM
e 300WSM.
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O punho – que neste
caso é sempre assimétrico
– está bem dimensionado
e permite alcançar o gatilho
mantendo um bom controlo
do disparo.

O carregador é amovível
e de alojamento unifilar
das munições. Neste
caso, em calibre .30-06,
tem capacidade para
3 munições (+ 1 na
câmara).
A libertação do carregador faz-se
pressionando simultaneamente estas
duas patilhas, sistema que elimina
a libertação inadvertida
do carregador.

de acionamento a 60º

para 3 munições

Comprimento do cano: 56 cm
Peso: Aprox. 3,0 kg
PVP: desde 1.150 euros

A desmontagem
da coronha
é simples
de efetuar.

“

Versatilidade

Ação/
ferrolho

Origem: Áustria
Modelo: Áustria
Tipo: carabina de ferrolho,
Calibre ensaiado: .30-06
Carregador: amovível com capacidade

Por: Pedro Vitorino

A Titan 6 está disponível em várias
versões; podemos optar pela coronha
standard tradicional, por uma versão
com coronha sintética e agora (a
versão mais recente) pela coronha
Thumbhole, aqui na versão Exclusive
que recorre a madeira selecionada.
Este tipo de coronha destaca-se pela
estabilidade que proporciona ao atirador, permitindo uma maior precisão
de tiro a longas distâncias, graças ao
maior controlo do disparo. Ao envolvermos a mão no punho, posicionando
o polegar “no outro lado” da coronha,
ficamos com o dedo indicador – que
aciona a lâmina do gatilho – mais
relaxado, por isso este tipo de punho
é utilizado nas armas de competição
para tiro de precisão.
O gatilho é outro dos elementos que se
destacam na Roessler Titan 6; é fácil
adaptarmo-nos ao controlo do disparo
deste gatilho de um só tempo e um
peso que rondará as 1.000 gramas,
embora o percurso seja um pouco
longo. Podemos optar pelo gatilho de
cabelo, disponível em opção. O facto
de possuir um ferrolho de abertura
a 60º confere à Titan 6 uma maior
versatilidade, tornando-se numa
carabina que permite uma rápida
repetição do tiro e, assim, uma boa
opção para a montaria. O manobrador
do ferrolho não interfere com a montagem da mira telescópica e deste modo
podemos efetuar uma montagem mais
baixa, que em conjunto com a coronha
Thumhole nos confere um encare
muito rápido e intuitivo.

Ficha técnica

A Roessler Titan 6
usam uma ação em liga leve
bastante compacta, com um
ferrolho de abertura a 60º e um
mecanismo de gatilho muito
preciso, de um só tempo.

O nome Titan 6 é dado
pelos seis trincos de
segurança existentes
na cabeça do ferrolho.
Esta é do tipo envolvente e
conta com expulsor passivo.
O manobrador está bem
dimensionado e possui uma
configuração que permite a
rápida repetição dos disparos,
graças à abertura do ferrolho
a 60º. Podemos observar a
existência de dois orifícios
de segurança em caso de
sobrepressão, libertando
os gases excessivos.

A Titan 6 é uma
CAÇA
MAIOR &
87 através
carabina com
possibilidade
deSAFARIS
trocar de cano,
de dois parafusos Allen, que se podem ver na imagem.

(coronha sintética standard); disponível
versão esquerda
Distribuidor: Kettner. Tel.: 217 507 010

Tivemos oportunidade de
disparar com a Roessler Titan
6 a 100 metros. Já conhecíamos
esta carabina, embora as
coronhas Thumbhole e Carbono
fossem novidade para nós.
A Kettner equipou a Titan
6 com uma mira Leica ERi
3-12x50, com um conjunto de
montagens de saque-rápido
Appel. O calibre escolhido foi o
.30-06, que continua a ser um
dos mais versáteis e adequados
aos nossos processos de caça
e espécies – e uma opção
bastante válida para animais de
médio porte em qualquer parte
do mundo.Gostamos bastante
do controlo proporcionado pela
coronha Thumbhole, tornando-se
fácil conseguir bons
agrupamentos – grupos de 2
tiros com 1,5 cm. O acionamento
do ferrolho é muito suave e isso
ajuda a eficácia na repetição
dos tiros. Uma última nota para
a coronha a versão Carbono,
tornando a carabina muito
leve e confortável de disparar,
graças ao bom calço de couce
da marca norte-americana
Limbsaver.Como afirmamos no
início deste artigo, a Roessler
Titan 6 é uma das melhores
opções do mercado no que
diz respeito à relação
preço/qualidade.
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Exclusive Thumbhole

Roessler Titan 6

