Kaksipiipuisen
syöttölaite

Pikalaturia voi pitää joko etutai takakädessä, tai miksei
myös molemmissa jos valmiita
tuliannoksia halutaan pitää
valmiina useampia. Laturin
muotoilu on onnistunut, eikä
se siksi häiritse ampumista.

Pikalaturin avulla uuden
tuliannoksen saa haulikkoon
hetkessä, varsinkin jos aseessa on
ejektorit. Patruunat työnnetään
piippuihin ja pikalaturi irrotetaan
niistä taivuttamalla laturia hieman
eteenpäin. Patruunat tippuvat
pohjaan omalla painollaan, ase
suljetaan, nakataan poskelle ja...

Speedloader
Swift

Netissä surfaaminen on
pääosin tylsistyttävää
ja tarkoituksetonta
ajanhukkaa. Mutta
välillä törmää asiaoihin,
joiden olemassa olosta ei
aiemmin tiennyt mitään.
Nyt koekäytössämme
ollut kaksipiippuisten
haulikoiden pikalaturi
on tästä hyvä esimerkki.
Pikalaturit ovat tuttuja oikeastaan kaikille ammunnan harrastajille. Niitä on käytetty esimerkiksi
revolvereissa ja makasiinihaulikoissa ja käsite on sinänsä tuttu. Ajatus perinteisen taittopiippuhaulikon pikalataamisesta ei tavallisesti
sisällä lankaan apuvälineitä, vaan
patruunat napataan vyöstä jollain
lukuisista tekniikoista ja lumpsautetaan ne piipuihin. Mutta, tosiaankin, kenties siihen voisi käyttää
myös oikeaa pikalaturia?
Swift-pikalaturin idea on syntynyt metsästystilanteissa, joissa lintuja lentää jatkuvasti, ja osa tilan92

teista jää latausoperaation hitauden
vuoksi käyttämättä. Pikalaturin
avulla ensimmäinen tuliannos saadaan ampuvaan käteen, josta se on
erityisesti ejektorihaulikolla nopeasti siirrettävissä haulikon piipuihin. Halutessaan pikalaturi voi
roikkua kummassakin kädessä, jolloin varsin nopsasti ammuttavissa olevien laukausten lukumäärä
kasvaa jo kuuteen. Pikalaturit ovat
myös yhteensopivia patruunavyön
kanssa, joten patruunoita on mahdollista annostella vyöstä aseeseen
kahden patruunan paketteina. Idea
kuulostaa todella toimivalta ja so-
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pivalta esimerkiksi kyyhky- ja sorsakausien aloituksen hektisiin tilanteisiin.

Toimiiko käytännössä?
Pikalaturit on valmistettu joustavasta muovista, ja ne vaikuttavat ensi näkemältä alimitoitetuilta.
Patruunoille varattu tila vaikuttaa
olevan sopiva kaliiperiin 20, mutta se on tarkoitettu tarttumaan tiukasti kiinni 12 kaliiperisista patruunoista. Patruunat asetetaan laturiin
yksinkertaisesti painamalla, jolloin
pidikkeet myötäävät ja patruunan
kanta napsahtaa paikoilleen. Kun

laturia käytetään, patruunat työnnetään piippuihin ja pienellä sivuttaisnykäisyllä laturi irtoaa niistä.
Käyttäminen on siten erittäin yksinkertaista ja onnistuu ilman erityistä harjoittelua.
Materiaalivalinnalla on muutama erityinen etu. Ensinnäkin se
täyttää tarkoituksensa, eli se pitää
patruunat hyvin otteessaan, mutta päästää ne irti silloin kun pitää.
Toisekseen materiaali tuntuu kestävän melkoisen määrän toistoja,
joten laturien käyttöikä tulee olemaan suuri. Todennäköisesti uusia joutuu hankkimaan vasta silWWW.REKYYLI.FI

loin, kun vanhat ovat hukkuneet
maastoon jahdin tiimellyksessä.
Kolmantena etuna on materiaalin keveys, jota ei voi liiaksi korostaa erityisesti liikkuvassa jahdissa.
Suomalaisesta näkökulmasta katsoen muovi on myös varsin ”lämmin” materiaali, joten se ei rajoita laturien käyttämistä kylmässä.
Tähän liittyvä, mutta materiaaliin liittymätön etu laturilla saavutetaan tilanteissa, jossa jahtimies
on pakotettu käyttämään käsineitä. Irtopatruunoiden taiteileminen
aseen piippuihin hansikkaat kädessä on tunnetusti hankalaa, mutta laturin kahvasta antaa otepinnan myös näissä tilanteissa.
Kokemusten perustella Swiftpikalaturi toimii ajatellulla tavalla
eikä siinä ole mitään perstavalaatuisia ongelmia. Sormille varattu tila latureissa on väljähkö, joten kaikkein siroimmilla sormilla
varustettujen metsästäjien mielestä otetuntuma laturista on hieman
hervoton. Jo keskipaksuilla ”nakeilla” mainittua ongelmaa ei ole.
Koska olemme Suomessa ja
mainitsin edellä pakkaskelit, päätin kokeilla laturien käyttäytymistä pakkasessa. Laitoin laturiin
WWW.REKYYLI.FI

Swift-pikalaturin
materiaali on
kimmoisaa muovia,
joten laturi on kevyt ja
kestävä. Patruunoiden
paikat on mitoitettu
siten, että ne
puristavat patruunat
tukevasti otteeseensa,
eikä patruunoiden
irtoamisesta ennen
aikojaan ole pelkoa.

kaksi patruunaa ja nakkasin paketin Riistan toimituksen pakastimeen. Kahden tunnin pakastamisen jälkeen sen kyky palautua
alkuperäiseen muotoon oli heikentynyt. Toki patruunat pysyivät
siinä, mutta eivät niin hyvin kuin
ennen pakastamista. Muutos vaikutti pysyvältä ja ehdin jo harmitella ilmiötä, mutta seuraavan aamuna huomasin, että materiaali oli
palannut alkuperäiseen muotoonsa. Pakastamisen jälkeen se siis vie
vain enemmän aikaa.

Onko tarvetta?
Swift-pikalaturi on niin oivallinen
keksintö, että sen suosion tielle voi
asettua oikeastaan vain metsästäjäkunnan vanhoillisuus: ”ei tuommoisia ole ennenkään tarvittu..”.
Toinen kiinnostusta vähentävä
vaikutus on paikallisilla jahtimuodoilla, jos ne koostuvat sellaisista,
että kaksi patruunaa on enemmän
kuin tarpeeksi. Meinasin nostaa
esille esimerkiksi jänisjahdin, mutta olen itsekin joutunut ampumaan
jänistä kolme kertaa samassa tilanteessa. Ilman pikalaturia se onkin
ollut varsin hätäinen suoritus ja
aseeseen on uudelleen lataamisen

yhteydessä päätynyt vain yksi patruuna. Käytännössä mahdollisuus
saattaa ase nopeasti uudelleen ampumavalmiiksi on lopulta eduksi
kaikissa jahtimuodoissa, koska eihän sitä koskaan tiedä miten tilanne kehittyy.

apua edustajan löytämisessä. Jotta
Speedloader Swiftille saadaan jakelija myös Suomeen, maahantuojia pyydetään ottamaan yhteyttä valmistajaan.

Maahantuojat huomio!

Speedloader Swift

Tällä hetkellä Speedloader Swiftillä on edustaja kotimaansa lisäksi
vain Ranskassa ja Yhdysvalloissa.
Keskusteltuani valmistajan edustajan kanssa Pohjoismaiden ja erityisesti Suomen metsästyskulttuurista ja käytetyistä aseista, hän toivoi

Valmistaja: Speedloader Ltd.,
Iso-Britannia
Kaliiperi: 12
Hinta: 6,50 puntaa / 1 kpl
24 puntaa / 4 kpl
Lisätietoja: www.speedloader.co.uk
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A RE – LOADING DEVICE FOR A DOUBLE – BARRELLED SHOTGUN
Surfing online can be for the most part quite boring and a meaningless waste of time. But every once in a while you stumble upon things you never even knew existed. A good example of this is
a speed loader for a double barrelled shotgun, which we will now test.
Speed loaders are very commonly used by almost all shooting enthusiasts (sports/hunting shooters). They’ve been used in revolvers and magazine fed shotguns and we are basically familiar
with the term. The idea of speedloading a traditional folding stock shotgun wouldn’t normally include using any additional gear, but instead you take the cartridge from your belt/bag in one of the
many techniques and load it into the barrel. But indeed, as we now see, one could use an actual speed loader to do that.
The idea for the Speedloader Swift™ was conceived in hunting situations, where birds were constantly flying around and some of the opportunities to shoot were left unused due to the slowness
of the loading process. With the speed loader the first cartridges will be in the supporting hand, from where they can be easily moved to the barrels especially if you have auto ejectors. If
needed, you can have a Speedloader Swift™ in each hand and the amount of shots available will quite quickly reach 6. Speedloader Swifts™ are also compatible with the cartridge belt making it
possible to move cartridges from the belt into the gun in 2’s. The idea sounds very functional and suitable for the hectic situations in the pigeon, duck and pheasant hunting season.
DOES IT WORK IN THE REAL WORLD?
The Speedloader Swifts™ are made with flexible plastic and at first glance they seem undersized. The space for the cartridge seems to be a fit for a 20 caliber, but it’s meant to stick very tightly
around 12 caliber cartridges. The cartridges are placed into the loader simply by pressing in and as a result the clips/retainers give way and the base of the cartridge snaps into its place. When
the loader is being used, the cartridges are pushed into the barrel and with a little twitch sideways the loader separates from them. Thus using the Speedloader Swift™ is very simple and can be
done without much practice. There are a few specific advantages to the choice of material used. First of all it serves its purpose, meaning it holds on to the cartridges well, but lets them go
easily when needed. Second, the material endures many repetitions meaning the life of the Speedloader Swifts™ should be long. Most likely the need for a new one won’t be until the old ones
have been lost in the woods during a busy hunt. The third advantage is that the material is very lightweight, which cannot be emphasised enough when thinking about moving around while
hunting. From a Finnish point of view the plastic is also a very “warm” material which won’t inhibit using the Speedloader Swifts™ in the cold. There is also the advantage in situations where the
huntsman is forced to use gloves. Trying to get the loose cartridges into barrels with gloves on is not easy as we all know. But the handle of the Speedloader Swift™ allows a very good grip with
gloves on.
Based on experience, I can say that the Speedloader Sift™ works the way it’s designed to work and has no fundamental flaws. The space for fingers is quite loose, so the hunters with more
slender fingers found the grip slightly limp. But everyone with “normal” fingers didn’t find that to be a problem at all. Because we are in Finland, and as I mentioned the cold weather before, I
decided to test the Speedloader Swift™ in the freezing cold. I placed two cartridges into the loader and threw it all into the freezer. After two hours of freezing its ability to return to its original size
had weakened. The cartridges did still stay in the loader but not as well as before freezing. This change seemed to be permanent until I checked the next morning, and saw that the material had
returned to its original shape. So after freezing it just takes a bit more time to return to normal.
IS THERE A NEED FOR IT?
The Speedloader Swift™ is an outstanding invention, the only thing that might get in the way of its success is the conservatism of the hunting community, “we’ve never needed such things
before, so why do we need them now?”. Another possible obstacle to its success are the local ways of hunting if the huntsmen consider two cartridges to be enough. I was going to bring up
rabbit hunting as an example, as I have actually had to shoot at a rabbit four times in succession myself. Without the Speedloader Swift™ it’s ended up being quite a hasty, rash performance,
with the Speedloader Swift™ it was almost serene. At the end of the day the potential to have the gun quickly ready for re – firing is beneficial in all forms of hunting. You never know how the
hunting situation will proceed.
ATTENTION ALL IMPORTERS!
At the moment the Swift Speedloader™ only has representatives in France, USA, Canada and it’s motherland UK. After having discussed about the Finnish and Nordic hunting culture and about
the guns we use with the representative of the manufacturer, they asked for assistance with finding a representative here. In order to find a distributor for Swift Speedloader in Finland, importers
are asked to contact the manufacturer.
PICTURE 1
The Speedloader Swift™ can be held either in the front or the back hand or both hands if you want to have more cartridges ready. The design of the loader is perfect and therefore the loader
doesn’t get in the way of shooting.
PICTURE 2
With the Speedloader Swift™ you can get new cartridges into the shotgun in no time, especially if the gun has ejectors. The cartridges are pushed into the barrels and the Speedloader Swift™ is
turned forward to detach the cartridges. The cartridges will fall into the barrels under their own weight, the gun is closed and ready for firing.
PICTURE 3
Speedloader Swift™ material is resilient plastic which makes it lightweight and durable. The spacing for the cartridges has been calculated precisely to allow the cartridges to be squeezed tightly
into the grips so there is no need to worry about them falling out. Similarly, the alignment of the cartridges in the loaders makes it simple to push into the barrels.

