
92 EXTRA JAVALI EXTRA JAVALI 93

Ficha técnica
Fabricante: Roessler Waffen
País de origem: Áustria
Modelo: titan 6
Calibre ensaiado: .30-06
Outros calibres: standard do 
.243Win. ao 9,3x62 e magnum 
(7mmRem.Mag.; .300Win.
Mag.; .338Win.Mag; 270WSM e 
300WSM)
Capacidade de munições: 
carregador amovível, 2 ou 3 
munições (conforme calibre)
comprimento do cano: 56 
cm calibres standard; 61 cm 
calibres magnum
Peso: aprox. 3,0 kg
PVP: preço previsto 1.100 euros 
(disponível a partir de maio)
Distribuidor: Kettner. 
tel.: 217 507 010

MecanisMos
A ação é muito curta, sendo fabri-
cada a partir de um bloco de liga 
alumínio que é maquinado até 
à sua forma final, servindo de 
guia para o ferrolho e onde entra 
o cano, formando um conjun-
to sólido. O ferrolho, com ângulo 
de abertura de apenas 60 graus, 
é de aço e produzido em uma só 
peça (corpo e cabeça). A cabeça 
de tipo deprimido tem expulsor ati-
vo e uma ampla unha extratora. A 
obturação da câmara é garantida 
por três trincos dianteiros que são 
secundados por outros três em 
dupla fileira. No corpo da culatra 

Tivemos oportunidade de ensaiar a Roessler 
Titan 6 no calibre .30-06 que, na minha modesta 

opinião, continua a ser a melhor aposta para 
caçar entre nós. Mais ainda para uma carabina 

deste tipo, de ferrolho. começando por este 
elemento, o ferrolho, destaco a fluidez de 

acionamento do mesmo, só comparável com 
armas de preço muito superior. o facto de 
“abrir” a 60 graus possibilita a montagem 
da mira telescópica muito baixa, o que é 

importante nos tiros com encare rápido, como 
acontece na montaria. Disparamos a Titan 6 com 
diferentes tipos de munições e com todas elas 

conseguimos bons agrupamentos a 100 metros, 
aliás, muito bons. o gatilho não é alheio ao bom 

desempenho da carabina nos tiros; direto,  
limpo e muito fácil de “compreender”.  

Pode não ser uma marca muito conhecida, mas 
as soluções oferecidas estão mais que provadas 

e uma coisa é certa, a Roessler Titan 6 não 
defraudará o seu proprietário.

avaliação Final

cano
O cano é fabricado pelo processo de martelagem a frio e 
está disponível com 57 centímetros de comprimento para 
os calibres standard e 61 centímetros para os calibres mag-
num. Conta com alça em “U” regulável em deriva e ponto de 
mira regulável em altura. Um grande mais valia, para uma 
arma deste preço, é facto do cano ser intermutável; pode-
mos facilmente desmontá-lo e instalar outro do mesmo 
grupo de calibres, aumentando a versatilidade da arma. Por 
exemplo; podemos ter um cano .243Win. para caçar corços 
e um outro de calibre 9,3x62 para o javali.

 

 

MaDeiRas
O conjunto coronha/fuste é de nogueira de qualidade, mesmo tendo 
em conta o preço da arma. O acabamento é a óleo, que será muito 
fácil de manter com bom aspeto. O modelo ensaiado apresenta uma 
crista reta e almofada. 

Punho é bastante amplo e é assimétrico, permitindo um bom 
assentamento da mão. De referir que a Roessler Titan 6 está disponí-
vel em versão esquerda – coronha e ferrolho – e com diferentes níveis 
de acabamento da coronha (logicamente com preço diferente). Mas 
o que nos traz a estas páginas é o modelo standard e muito since-
ramente, numa carabina de caça, não precisamos de mais; como já 
dissemos, a madeira é de qualidade, está bem acabada, não tocan-
do no cano em todo o seu comprimento e o recartilhado em ponta 
de diamante está muito bem feito.

 

existem dois orifícios que servirão 
para escape de gases em caso 
de sobrepressão. Como se pode 
ver, segurança acima de tudo. A 
patilha de segurança está coloca-
da no prolongamento do delgado 
da coronha e atua mediante o 
bloqueio do mecanismo de dis-
paro. Este é muito simples, com 
um gatilho bem dimensionado de 
acionamento muito limpo e sem 
arrastes. As munições são colo-
cadas no carregador amovível de 
alojamento monofilar, que asse-
gura a boa alimentação da câma-
ra. A sua capacidade é de três 
munições para calibres standard e 
duas para os magnum – mais uma 
munição na câmara. A marca tem 
disponível um carregador de maior 
capacidade.

a Roessler é uma novidade no nosso mercado. em boa hora, a Kettner decidiu trazer até nós uma 
carabina de caça de ferrolho tradicional, fabricada em bons materiais e com um preço atrativo.  
a Titan 6 é uma arma esteticamente bem conseguida, de bons acabamentos e com soluções técnicas 
muito válidas. começamos por apresentar a marca; a Roessler Waffen é uma marca de origem 
austríaca que conta com dois modelos na sua produção, a Titan 6 e a Titan 3, ambos utilizando ações 
inspiradas em modelos Mauser produzidos nos anos 1990.  
acima de tudo, a Roessler oferece carabinas simples  
e robustas para caçar. É isso mesmo!
texto: Pedro Vitorino • Fotos: Jean PieRRe BouRguignon

Roessler Titan 6

a patilha de 
segurança tem um 
funcionamento 
intuitivo, sendo 
silencioso.

a cabeça possui duas fileiras 
de trincos, num total de 6.

o carregador é amovível do tipo 
monofileira.

na parte superior da ação 
encontramos as furações para 

instalação de bases.

a coronha permite 
um encare rápido e 
confortável, tornando 
a Roessler Titan 6 
uma boa carabina 
para montarias.

a abertura 
a 60 graus 

possibilita a 
montagem 

baixa da mira 
telescópica e um 

rápido acionamento 
do ferrolho.


