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Kalibre/Gauge  : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading  : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made
Ağırlık /Weigth : 2,950 kg

LÜX

TRUST

8 9

PRO LIGHT



Kalibre/Gauge  : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading  : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile
Ağırlık /Weigth : 2,950 kg

TRUST

PRO LIGHT

10 11

BLACK

MARINE



Kalibre/Gauge  : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading  : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made
Ağırlık /Weigth : 2,950 kg

PRO LIGHT

TRUST
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BLACK BIRD

WHITE BIRD



Kalibre/Gauge  : 12-20 GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71,76cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading  : Ejektör /Ejector
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile
Ağırlık /Weigth : 2,950 kg

TRUST
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PRO LIGHT

SPORTING
Adjustable Stock

CAMO



GOLD LUX

TRUST

BELLATRIX
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Kalibre/Gauge  : 36GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading  : Manuel /Manual
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made



WHITE GOLD

BLACK GOLD

TRUST

BELLATRIX
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Kalibre/Gauge  : 36GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading  : Manuel /Manual
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made



BLACK

WHITE

TRUST

BELLATRIX
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Kalibre/Gauge  : 36GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Çelik /Steel
Boşaltma / Unloading  : Manuel /Manual
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made



TRUST

WILD WEST
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SUPER  LUX

TRUST

ATG

24 25

Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Alüminyum /Aluminum
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : El işleme / Hand made



WHITE  LUX

BLACK  LUX

Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Alüminyum /Aluminum
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile
Gravür /Engraving : Asit nakış / Acid engraving 

TRUST

ATG
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TRUST

ATG

28 29

STANDARD

SLUG

Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Alüminyum /Aluminum
Kundak / Stock : Türk cevizi / Turkish walnut 
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile



SYNTHETIC

CAMO

TRUST

ATG
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Sistem / System : Gazlı / Gas
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 61, 66, 71cm
Gövde /Receiver : Alüminyum /Aluminum
Kundak / Stock : Sentetik / Synthetic
Şok / Choke  : 5 Mobil / 5 Mobile



RAPID FEED [Hızlı Besleme]
Bu sistem başlangıçta veya bütün fişeklerin atılmasından sonra geride kilitlenen mekanizmaya hiç dokunmadan şarjör 
borusuna ilk fişeği koyarken konulan bu fişeği otomatik olarak namludaki fişek haznesine dolum yapan ve atışa hazır hale 
getiren bir sistemdir. Geliştirilmiş bu yenilik sayesinde atıcıya veya avcıya yapmak istediği atışları diğer ürünlere nazaran 
çok daha seri atış yapabilme imkanı sağlar.

RAPID FEED
This system allows without touching the mechanism locked at the beginning or after all the cartridges have been thrown. 
This system automatically loads the cartridge to the chamber when putting the first shot shell from loading points. This 
improved innovation allows shooters or hunters to shoot much faster than other shotguns.

PRATİK KAYIŞLIK SİSTEMİ
Dipçik ve el kundakta bulunan bu sistem, sisteme özel tasarlanmış kayışlık halkaları sayesinde istenildiğinde, avda veya atış 
yapmadan önce çok kolay bir şekilde çıkartılıp tekrar takılma imkanı sağlar. Bu kolaylık size avda veya atış esnasında iyi bir atış 
yapmanızın yanında tüfeğinizin görünümüne de estetik kazandırır. Atışınızın veya avınızın sonunda tüfeğinizi pratik askı kayışının 
getirdiği kolaylık sayesinde tekrar hızlı bir şekilde takarak rahatça taşımanızı sağlar.

ACTIVE SWIVEL
This system is locates on butt stock and hand stock, this allows the system to be easily removed and reattached if desired, before 
you hunt or shoot, thanks to specially designed swivel rings. This convenience gives you a good shot during the hunt or shooting, 
as well as aesthetics in the look of your gun. At the end of your shot or your swivel, you can comfortably carry your baggage easily 
by putting it back quickly with the convenience of active swivel.

PRATİK EL KUNDAK KİLİT SİSTEMİ
Mevcutta bulunan otomatik av tüfeklerinde,temizlik,bakım ve onarım gibi ihtiyaçların oluşması durumunda, namluyu ve diğer 
parçaları sökmek gerekmektedir. Bunun için el kundak üzerindeki somunun sökülmesi gerekir. Ancak doğada bulunan, su ve nem 
gibi nedenlerden dolayı bu somun kolayca paslanabilmekte olup sökülmesi neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu da zamanında 
yapmanız gereken temizlik veya bakımların yapılabilmesini engeller. Dolayısı ile orta ve uzun vadede tüfeğiniz çalışmaz duruma 
gelebilir. Faydalı model patenti firmamız olan CEO TÜFEĞİ İMALATI AR-GE SANAYİ VE TİCARET AŞ. ye ait olan pratik el kundak 
kilit sistemi bu sorunları ortadan tamamen kaldırmasının yanında benzersiz bir estetik de sunmaktadır.

PRACTICAL HAND STOCK LOCKING SYSTEM
Automatic shotgun in present, cleaning, maintenance and repair in case of a need, it is necessary to remove the barrel and other 
parts. To do this will require removing the nut on the forearms. But in nature, such as water and moisture removal for reasons that 
can be easily corroded nut is becoming almost impossible to get out. This avoids the need to do cleaning or maintenance to be done 
on time. Thus, in the medium and long term with your shotgun may be inoperable. Practical forehand-lock system utility model 
patents, which was owned by our company CEO TÜFEĞİ İMALATI AR-GE SANAYİ VE TİCARET AŞ., this issue also offers a unique 
aesthetic while giving shooters easy access for maintenance.

GELİŞTİRİLMİŞ PİSTON GURUBU
Bu sistem size, tüfek üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan 24 gr. ile 52 gr. da ki fişekleri aynı anda atabilme imkanı sağlar.Genel 
itibarı ile 24 gram ile atış yapılabilen tüfeklerde 52 gram ile atış yapılması durumunda tüfekte bazı parçaların kırılmasına kadar giden 
hasarlara neden olabilir. 24 gr. ile atış yapabildiğiniz bu üründe, geliştirilmiş piston gurubu sayesinde 52 gr. da ki atışlarda özel tahliye 
sisteminin devreye girmesiyle tüfeğin çalışmasında herhangi bir sorun yaşanmamasının yanında, tüfeğin maruz kalacağı ve yüksek 
basıncın oluşturacağı tahribatları da en az seviyeye indirir. Ayrıca bu tahliye sistemi sayesinde, yapılan atışlar esnasında şahlanmayı 
da minimize ederek atıcıya ikinci atış için önemli bir avantaj da sağlar.

IMPROVED PISTON GROUP
This system provides you, without making any change on the shotgun enables you to shoot shot shells between 24gr and 52 grs. In 
general when a shotgun able to shoot 24 gr shot shells in the long run there is a possibility to broke or damage some parts of the 
shotguns when you shoot 52grs, in this shotgun by the help of the improved piston system without living any problem you can shoot 
with 24gr shot shells, while using 52grs shot shells special relief system begin to operate and there will be no change on working 
system of the shotgun, and also by this system possible harms to the system will be absorbed. In addition to this evacuation system 
while making the shooting the under draught of the barrel minimized and gives the shooter chance for the second shooting.

INOV-BORE NAMLU
Fişek yatağının bitiş noktasında, namlu iç genişlik ölçüsünde ve mobil şoktaki vida dişleri ile diğer ölçülerde yapılan değişiklikler 
sonucunda INOV-BORE adının verildiği bu sistem
1- Çok başarılı bir grupman sağlar
2- Atış esnasında geri tepmeyi azaltarak size ikinci atış için maksimum avantaj sağlar
3- Av hayvanları üzeride ki yaptığı etkis ayesinde, yaralı vuruşları en az seviyeye indirir
4- Atış esnasında ki şahlanmayı minimum seviyeye indirerek bir sonraki atış için nişan almayı oldukça kolay hale getirir.

INOV-BORE BARREL
The end point of the chamber diameter, the inside diameter of the barrel and the changes made in the mobile shock screw and other 
dimensions formed this system, and named as INOV-BORE
1- Provides a very successful group on target
2- Reduces recoil during shooting to give you maximum advantage for the second shot
3- The effect, while hunting on the animals, the injured strokes are reduced to the minimum level
4- It makes it very easy to aim at the next shot by under draught of the barrel to the minimum level.

ŞARJÖR KİLİDİ
Geliştirilen bu kilit sistemi,tüfeğin şarjörden beslenmesini engelleyerek ,namlu haznesindeki fişeği kolayca çıkarabilme ve 
hazneye başka bir fişeği kolayca koyabilme imkanı sağlar. Hazneye konulan fişeğin atışı yapıldıktan sonra şarjör kilidini 
açarak şarjör borusundaki fişeğin otomatik olarak hazneye dolumu nu sağlar ve bir sonraki atış için hazır hale getirir.

MAGAZINE LOCK
This improved locking system, preventing loading from the magazine, for easily removing the cartridge in the barrel 
chamber and allows easily put another cartridge into the chamber. It allows loading the reservoir cartridge automatically by 
opening the magazine catch, the new shot shell comes from magazine tube and makes it ready for the next shot after the 
shooting.

ÇİFT GÜVENLİKLİ EMNİYET SİSTEMİ
Birçok emniyet sistemi, ya tetiğe basmayı engelleyerek, yada tetiği boşa çıkartmak kaidesi ile çalışmakta olup tetik 
tertibatının tümüne veya tertibat içindeki belli bir kısmına müdahalesi yoktur. TRUST yarı otomatik av tüfeği de diğer tüfekler 
gibi tetiğe basmayı engelleyerek çalışır. Ancak geliştirilen sistem sayesinde, emniyette olan tüfeğinizin bulunduğu yerden 
düşmesi veya herhangi bir darbeye maruz kalması ile horozun ayaktan düşmesi durumunda ikinci bir sistem devreye girer. 
Bu sistemde ayaktan düşen horoz, iğneye çarpmadan önce içindeki geliştirilmiş sistem sayesinde kilitlenerek fişeğin 
patlamasını engeller ve bu nedenle oluşacak olası kazaları ortadan kaldırır.

DOUBLE  SECURITY SAFETY SYSTEM
The safety systems operate with either the disable triggering or disengage trigger, which prevents the trigger from being 
pressed, and does not interfere with the whole of the triggering system or a certain part of the shotgun. TRUST semi-auto-
matic hunting shotgun works like other shotguns, for preventing it from triggering when safety on. But with help of the 
improved system, if shotgun fell down when the trigger is on or any impact which will cause the hammer to fall then the 
second safety system involve and before the hammer hits the firing pin it locks the hammer and by this way miss firing will 
not occur second safety system eliminates possible accidents.  

TRUST
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ATG
ÖZELLİKLER / FEATURES



Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
     Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum /Full Aluminum
Dipçik/Stock  : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap.  : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3”)
Ağırlık / Weight : 3,5kg

GAZİ  REİS

EL-01UA
34 35

GRT12



Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
     Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum /Full Aluminum
Dipçik/Stock  : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap.  : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3”)
Ağırlık / Weight : 3,5kg

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
     Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum /Full Aluminum
Dipçik/Stock  : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap.  : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3”)
Ağırlık / Weight : 3,5kg

GAZİ  REİS

ES-02KA

ES-03KS

ES-04KA

ES-05KA
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GRT12



GAZİ  REİS

ES-06KS

EL-07KS

ES-08KS

EL-09KS
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GRT12

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
     Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum /Full Aluminum
Dipçik/Stock  : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap.  : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3”)
Ağırlık / Weight : 3,5kg

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
     Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum /Full Aluminum
Dipçik/Stock  : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap.  : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3”)
Ağırlık / Weight : 3,5kg



GAZİ  REİS

ET-10KS
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GRT12

Sistem / System : Gazlı (Arkadan icra yaylı)
     Gas (Back spring cocking system)
Kalibre/Gauge  : 12GA
Namlu Boyu/B.Lenght : 47cm
Gövde/Receiver : Komple Alüminyum /Full Aluminum
Dipçik/Stock  : Polymer, telescopic
Şarjör Kap./Mag.cap.  : 2+1, 5+1, 10+1
Fişek Yatağı/Chambe : 76mm (3”)
Ağırlık / Weight : 3,5kg




