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RIO Star Team Evo
Calibre: 12/70
Copela: 23 mm
Carga: 24 e 28 g
Bucha: plástico
Números: 7,5 e 8
Distribuidor: Cacicambra. Tel.: 256 330 800. 
E-mail: info@cacicambra.pt
PVP (cx. 25uni.):  6,20 euros – Star Team 
Evo, 24g; 6,30 euros – Star Team Evo 28g

ficha técnica

Os cartuchos RIO Star Team 
Evo representam a evolução 
da gama do fabricante 
espanhol para o tiro de 
competição. Uma cuidadosa 
seleção de componentes 
e a colaboração de 
alguns dos melhores 
atiradores do mundo no 
seu desenvolvimento, são 
importantes argumentos para 
colocar estes cartuchos nos 
primeiros lugares dos pódios.

cartuchos para tiro RiO
Star Team Evo

TExTo E foToS:  Pedro Vitorino

a
gama de Start Team Evo da RIo é 
composta por dois cartuchos de 
cargas distintas: 24 gramas para as 
disciplinas olímpicas e 28 gramas, 

que abrange as restantes vertentes do tiro 
com armas – exceto a nova disciplina fAN 32, 
onde temos a opção do RIo Star Team 32.

componentes
Ambas as cargas (24 e 28 g) dos cartuchos 

Star Team Evo utilizam o mesmo invólucro 
com copela de 23 milímetros e a mesma 
cor (tom de azul). o mesmo se passa com 
o chumbo, igual em ambos os cartuchos, 
que apresenta uma esfericidade perfeita. A 
regularidade de cargas é algo muito impor-
tante em qualquer cartucho e muito mais 
importante no caso de munições utilizadas 
em competição. Em vários cartuchos que 
abrimos (cerca de 20 das duas cargas), não 
encontramos bagos deformados ou de diâ-
metro diferente, o que revela o cuidado do 
fabricante no controlo de qualidade.

Quanto às buchas, ambas em plástico, 
apresentam diferença na sua forma (base) e, 
logicamente, no “copo” contentor, com maior 
capacidade no cartucho de 28 gramas.

no stand de tiro
Tivemos oportunidade de realizar uma 

pranchada em fosso (Trap) e vários tiros 
(mais de 50 pratos) num campo de Compak 
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de de tiro foi rápida e os resultados foram 
surgindo.

No Compak (mais à vontade nesta discipli-
na) destacamos a regularidade de compor-
tamento a diferentes distâncias de tiro.

Naturalmente a mudança de cartucho 
para um atirador de competição não é algo 
que será feito de ânimo leve, e a opinião de 
um simples atirador de fim de semana não 
será decisiva, no entanto fica a nota de que 
por vezes vale a pena experimentar e neste 
caso, aconselhamos vivamente a experi-
mentar os cartuchos RIo Star Team Evo. 
Depois, a decisão será sua!

32 gramas 
para fan 32
Para a nova disciplina de tiro às ventoinhas 
fAN 32, em que poderão ser utilizados 
cartuchos com 32 gramas de chumbo, 
temos o RIO Star Team 32, com invólucro 
de copela de 23 milímetros, bucha plástica e 
chumbo 7,5.
o conforto de tiro destes cartuchos é no-
tável, para mais tendo em conta a velocida-
de anunciada, de cerca de 400 m/s à boca 
do cano.
Este cartucho está disponível em chumbo 
número 7,5.

Sporting. o objetivo, dada a (pouca) “com-
petitividade” do atirador nas disciplinas de 
fosso, foi unicamente avaliar o conforto de 
tiro e regularidade. A habituação à velocida-

Perdiz com reclamo em Maiorca
Domingo 15, às 20:30
A caça à perdiz com reclamo vive as suas últimas 
jornadas no mês de março, por isso quisemos terminar 
a temporada com esta reportagem numa das zonas de 
Espanha com mais caçadores: as Ilhas Baleares. Um 
documentário que delicia a vista… e o ouvido.

Corços na Primavera
Domingo 22, às 20:30 
Terminada a temporada da caça geral começa a temporada 
da caça ao corço. Em Espanha, há uns anos, esta espécie 
ganhou predileção entre os caçadores de caça maior, 
obtendo-se espetaculares troféus. No fim deste mês 
começa a primavera e não há nada melhor que dar as boas 
vindas a esta estação, desfrutando-a no campo atrás “do 
duende”.

Caçar em Montaria
Todos os Domingos
Todos os domingos de março às oito, estreia um 
documentário com as melhores montarias desta 
mesma temporada: domingo 1 Montaria em 
Arenalejos, domingo 8 Montaria em Dehesa Gusende, 
domingo 15 Montaria em El Puerto, domingo 22 
Montaria em Navalmoro e domingo 29 Montaria em 
Cavalinhos.

www.cacavision.pt

A pólvora utilizada não é divulgada pelo 
fabricante. Nos tiros que efetuamos tivemos 
oportunidade de apreciar o bom nível de 
conforto de tiro e regularidade das cargas.

Podemos ver a diferença entre as buchas: 
à esquerda a bucha utilizada no cartucho 
de 24 gramas e à direita no cartucho 
de 28 gramas.

PVP (cx. 25 uni.): 6,60 euros

Os invólucros com copela de 23 mm, utilizados nestes três 
cartuchos RIO.


