
Avsaget hagle - Fusil à canon scié

Kilde
Forfattere

Språk

Italiano
⽇本語
Dansk
Nederlands
Hrvatski
Svenska
Deutsche
Tiếng Việt
Español
Bahasa Indonesia

한국어

عرب
Norsk

Et håndsaget hagle: the Lupara fra
Maffia.

Et industrielt produsert hagle: The
Trener Gun fra Vestlige.

Fra Wikipedia, Den Frie Encyklopedi

Denne artikkelen er et utkast om våpen.

Du kan dele kunnskapen din ved å forbedre den (Hvordan? 'Eller' Hva? ) i henhold til anbefalingene fra de tilsvarende prosjektene.

En avsaget hagle er en type skytevåpen, bestående av en jaktgevær klassiker hvis kanon ble håndlaget sag så kort som mulig[1].

De tre viktigste grunnene til at en bruker kan foreta en slik endring er som følger:

Økt bærbarhet, noe som gjør det lettere å skjule våpenet, for eksempel under en frakk eller a jakke lang. Så det stygge John
dillinger brukte a Remington m11 forkortet så mye som mulig takket være sin sagde rumpe;

Forsikringen om å alvorlig skade, om ikke for å drepe øyeblikkelig, et mål som kan nærmer seg ganske nært (på nært hold):
faktisk ved å forkorte fatet, spredningen av prosjektiler (her, vekter) økes[2], forårsaker veldig betydelig skade i korte trekk
omfang (omvendt, ved mellomstore og lange spenn, er dødelighet av et slikt våpen er mindre enn for et umodifisert rifle, fordi
kinetisk energi er sterkt redusert, og fatet er for kort til å tillate gass fra forbrenning av pulver å drive prosjektilene til fulle
hastighet ) ;

Den relative letthet som det er mulig i land som praktiserer streng kontroll med skytevåpenhandelen, få et rifle opprinnelig
beregnet for jakt og deretter viderekoble bruken til kriminelle formål. Dette er grunnen til at denne typen skytevåpen ofte finnes i
hendene på disreputable tegn, i de populære bildene formidlet blant andre av kino av handling og vestlige.

Av disse grunnene er denne kategorien våpen veldig populær blant Siciliansk mafia og ble også brukt i attentatet mot Malcolm X Til New York i 1965.

Når slike rifler produseres industrielt og / eller i bruk i visse politistyrker, tar de det generiske navnet " Trenerpistol »Fordi laget på forespørsel fra Wells fargo å bevæpne
mannskapene til den stagecoaches. Imidlertid er denne bruken av politiet bare kjent på begrensede steder og eldgamle tider, særlig i USA i de siste århundrene.
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Historie og populærkultur
Den brukes i filmen Himmelfall av Kincade (den gamle viltvokteren) under det siste angrepet på Bond -hjemmet.

Super hagle i videospillets saga undergang.
Skuddet som dreper Tony Montana ( Al Pacino ) på baksiden under filmens siste sekvens Scarface kommer fra et saget hagle.

Vi kan se karakteren til Lewelyn Moss ( Josh brolin ) i filmen Ikke noe land for gamle menn saging av fatet til hans 12 gauge hagle.

Det avsagde hagle som Max Rockatansky brukte ( Mel Gibson ) i filmene Mad Max ble dermed symbolsk for karakteren.

I den russiske filmen "Брат" fra 1997 kjøper helten Danila Bagrov (Sergei Bodrov) et jaktgevær og lager en saget tønne for å redde broren.
De Winchester saget av Josh Randall ( Steve mcqueen )[1] i TV -serien I lovens navn.. Det vises også i Det var en gang i Vesten. Flere produsenter har produsert kopier
for de sivile europeiske og nordamerikanske markedene, for eksempel Rossi Ranch.

I filmen " Alex kryss "(Rob Cohen, 2012), Tyler Perry så selv fatet til riflet hans.

Carl Johnson i videospillet Stort biltyveri San Andreas

Johnny Klebitz, helten i Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned , bruker ofte det avsagde hagla.
Jericho, hitman i videospillets saga Sjåfør

John Marston i videospillet Red Dead Redemption

Ash Williams i filmen ondskapsfull død

Alice Abernathy i filmen Resident Evil: Etterlivet

Rico Rodriguez i videospillet Bare årsak 2

Jagi i mangaen Gutten Ken som levde

Night Slasher i filmen Cobra

Primærvåpen i videospill Gears of War 3

Lara Croft i forskjellige episoder av videospillet gravrøver

William Munny i filmen Hensynsløs. Som Boss Spearman cowboyene ( Robert duvall ) og Charlie Waite ( Kevin costner ) bruker trenerpistoler i Åpent område.

Natan Drake i videospillet Uncharted 3: The Drake Illusion

I serien Begrunnet, er et saget hagle på forhånd plassert under bardisken.
Marcelus håndlangere henviser til det ved å si: "Vi ville trenge sagede kanoner for denne virksomheten" i fruktkjøtt Fiksjon

Ryōko Tanbo i spillet Saya no uta

Toretto i filmen Fast and Furious 7

I filmen Terminator 2: Judgement Day (1991) Arnold Schwarzenegger bruker en Winchester Model 1887 saget av.
Arthur Morgan i videospillet Red Dead Redemption 2

I spillet Hitman kodenavn 47

I spillet Battlefield 1

Noen eksempler på industrielt produserte avsagde hagler
Norinco Coach Gun måler 94cm for 3.2kg (med et fat på 51cm). Den er beregnet for Vestlig skyting.

Notater og referanser
1. ↑ Til og b« Winchester -rifle med saget fat » , på www.elfikdo.com(konsulterte 17. september 2010)

2. ↑« "PUMP SHOTGUN": et ord, et bilde, en mening ... Et "essay" om det tilbakevendende bildet av pumpehaglen i actionfilmer, og dets utholdenhet i etterligningsspillbarn. » , på
fr.lespinasse.pagesperso-orange.fr(konsulterte 17. september 2010)

Relaterte artikler
Lupara
Trenerpistol

Våpenportal

Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their
specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. wikii2.com is an independent company and has
no affiliation with Wikimedia Foundation.

      For Å Kontakte Oss: E-Post Til admin@wikii2.com

Share Pin Tweet Send Share Send

Share Pin Tweet Send Share Send

https://no.wikii2.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9&action=history
https://wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://ja.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://da.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://nl.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://hr.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://sv.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://de.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://vi.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://es.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://id.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://ko.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://ar.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://no.wikii2.com/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://no.wikii2.com/wiki/Lupara_(arme)
https://no.wikii2.com/wiki/Coach_gun
https://no.wikii2.com/wiki/Western
https://no.wikii2.com/wiki/Arme
https://no.wikii2.com/wiki/Arme_%C3%A0_feu
https://no.wikii2.com/wiki/Fusil_de_chasse#Canon_%C3%A0_%C3%A2me_ray%C3%A9e
https://no.wikii2.com/wiki/Canon_(arme_%C3%A0_feu)
https://no.wikii2.com/wiki/Scie
https://no.wikii2.com/wiki/Manteau_(v%C3%AAtement)
https://no.wikii2.com/wiki/Veste
https://no.wikii2.com/wiki/John_Dillinger
https://no.wikii2.com/wiki/Remington_M11
https://no.wikii2.com/wiki/Munition
https://no.wikii2.com/wiki/Port%C3%A9e_(balistique)
https://no.wikii2.com/wiki/L%C3%A9talit%C3%A9
https://no.wikii2.com/wiki/%C3%89nergie_cin%C3%A9tique
https://no.wikii2.com/wiki/Gaz
https://no.wikii2.com/wiki/Combustion
https://no.wikii2.com/wiki/Poudre_%C3%A0_canon
https://no.wikii2.com/wiki/Vitesse
https://no.wikii2.com/wiki/Contr%C3%B4le_des_armes_%C3%A0_feu
https://no.wikii2.com/wiki/Chasse
https://no.wikii2.com/wiki/Cin%C3%A9ma
https://no.wikii2.com/wiki/Film_d'action
https://no.wikii2.com/wiki/Western
https://no.wikii2.com/wiki/Mafia_sicilienne
https://no.wikii2.com/wiki/Malcolm_X
https://no.wikii2.com/wiki/New_York
https://no.wikii2.com/wiki/1965
https://no.wikii2.com/wiki/Coach_gun
https://no.wikii2.com/wiki/Wells_Fargo
https://no.wikii2.com/wiki/Diligence
https://no.wikii2.com/wiki/Skyfall
https://no.wikii2.com/wiki/Doom
https://no.wikii2.com/wiki/Al_Pacino
https://no.wikii2.com/wiki/Scarface_(film,_1983)
https://no.wikii2.com/wiki/Josh_Brolin
https://no.wikii2.com/wiki/No_Country_for_Old_Men
https://no.wikii2.com/wiki/Mel_Gibson
https://no.wikii2.com/wiki/Mad_Max
https://no.wikii2.com/wiki/Winchester_mod%C3%A8le_1892
https://no.wikii2.com/wiki/Steve_McQueen
https://no.wikii2.com/wiki/Au_nom_de_la_loi_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e,_1958)
https://no.wikii2.com/wiki/Il_%C3%A9tait_une_fois_dans_l'Ouest
https://no.wikii2.com/wiki/Alex_Cross
https://no.wikii2.com/wiki/Driver_(jeu_vid%C3%A9o)
https://no.wikii2.com/wiki/Red_Dead_Redemption
https://no.wikii2.com/wiki/Evil_Dead_(film,_1981)
https://no.wikii2.com/wiki/Just_Cause_2
https://no.wikii2.com/wiki/Hokuto_no_Ken
https://no.wikii2.com/wiki/Cobra_(film)
https://no.wikii2.com/wiki/Gears_of_War_3
https://no.wikii2.com/wiki/Tomb_Raider
https://no.wikii2.com/wiki/Impitoyable
https://no.wikii2.com/wiki/Robert_Duvall
https://no.wikii2.com/wiki/Kevin_Costner
https://no.wikii2.com/wiki/Open_Range
https://no.wikii2.com/wiki/Justified_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)
https://no.wikii2.com/wiki/Pulp_Fiction
https://no.wikii2.com/wiki/Saya_no_Uta
https://no.wikii2.com/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://no.wikii2.com/wiki/Tir_Western
http://www.elfikdo.com/shop/carabine-winchester-canon-scie-p-825.html
http://fr.lespinasse.pagesperso-orange.fr/fusilpom.html
https://no.wikii2.com/wiki/Lupara_(arme)
https://no.wikii2.com/wiki/Coach_gun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusil_%C3%A0_canon_sci%C3%A9
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.wikimediafoundation.org/
https://wikii2.com/
mailto:admin@wikii2.com

