
Η
εξέλιξη της τεχνολογίας βρίσκει ξανά πεδίο στην

κατασκευή των όπλων. Στην AL391 Light η Beretta,

εφαρµόζει επιµετάλλωση νικελίου-φωσφόρου

(phosphorus-nickel) για να κάνει ανθεκτικότερη τη

βάση του όπλου.

∆ιευρυµένη κάννη και µικρότερο βάρος
Εκτός από την επιφανειακή σκλήρυνση που θα εξετάσουµε

στη συνέχεια, το νέο µοντέλο της σειράς δεν φαίνεται να

διαφέρει από τα προηγούµενα. Συγκεκριµένα διαθέτει την

ίδια κάννη (CrMoNi), µε την ίδια θαλάµη (3’’/76mm),

εξαεριζόµενη ρίγα (6mm) και εσωτερική σύσφιγξη optima-

choke. Όχι ακριβώς! Ο αυλός είναι µεν OptimaBore αλλά

λιγάκι διευρυµένος, 18,6mm. 

Αυτή η αλλαγή βελτιώνει την κατανοµή της βολής και

µειώνει το βάρος της κάννης! Αν συνυπολογίσουµε το

ελαφρύτερα ξύλα, την ελαφρύτερη αποθήκη, το πλαστικό

πώµα και το λεπτότερο πέλµα, τότε βρίσκουµε τη «δίαιτα»

που οδήγησε στην απώλεια βάρους. Προσέχοντας τα

σηµεία διαπιστώνουµε ότι η µείωση του βάρους είναι

αρκετά µελετηµένη ώστε να µην επηρεάζει την απόδοση και

την αξιοπιστία του όπλου. Στα µεταλλικά µέρη έχουν

µειωθεί τα τοιχώµατα της αποθήκης, όχι όµως και τα άκρα

της. Το πώµα είναι κυρίως πολυµερές µε µόνα µεταλλικά

µέρη στα σπειρώµατα και την καστάνια. Τα ξύλα είναι

ελαφρύτερα και γιατί είναι λεπτότερα σε διαστάσεις. Η

πάπια µάλιστα φαίνεται και λεπτότερη. Όµως παραµένουν

εντυπωσιακά χάρη στο στιλπνό τους φινίρισµα. 

Τέλος, το λεπτότερο πέλµα προσφέρει ανάλογα στη µείωση

του βάρους. Συνολικά η 391 light είναι περίπου 300gr ελα-

φρύτερη. Το βάρος της φτάνει ως τα 2,85 kg µε κάννη 61cm.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας
Οι επιτυχηµένες λύσεις διατηρούνται και ο µηχανισµός

λειτουργίας παραµένει πιστός στο σύστηµα αερίων. Ο

µηχανισµός διακρίνεται για τη “µαλακή” του λειτουργία

50 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ÊÕÍÇÃÏÓ & ÖÕÓÇ

ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ελαφριά, κοµψή αλλά όχι ντελικάτη

Η Beretta επιχειρεί την πλέον δυναµική είσοδο στην αγορά

των ελαφριών ηµιαυτόµατων µε την AL 391 Light. Το ελαφρύ-

τερο µοντέλο της σειράς 391 κυκλοφόρησε και ζυγίζει 

2,85 κιλά! Ôïõ Γιώργου Κ. Κόντη

gkontis@onel.gr

AL 391 LIGHT της Beretta
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λόγω της αντισταθµιστικής βαλβίδας, ενός σχεδίου που

λειτουργεί απρόσκοπτα µε κάθε είδος φυσιγγίου. Μην

ξεχνάτε βέβαια ότι πρόκειται για ελαφρύ όπλο. Όσο

βαρύτερες γοµώσεις χρησιµοποιείτε τόσο η αίσθηση της

ανάκρουσης θα µεγαλώνει. Βέβαια, το αυτορυθµιζόµενο

σύστηµα αερίων της Beretta εκτονώνει το περίσσευµα των

αερίων που δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του

κλείστρου, εξαλείφοντας την περιττή ένταση στα κοµµάτια

που αποτελούν το σύστηµα λειτουργίας όταν

χρησιµοποιούνται ισχυρές γοµώσεις. Το αποτέλεσµα είναι η

µεγαλύτερη διάρκεια ζωής του όπλου.

Η δίοδος διαφυγής αερίων καταλήγει σε αεραγωγό που

οδηγεί τα αέρια που

αποβάλλονται µακριά από το χέρι

και τον κυνηγό. Το ξύλο της

πάπιας είναι θερµικά

αποµονωµένο από τον κύλινδρο

των αερίων, χάρη σε ένα ειδικό

περίβληµα για απόλυτη θερµική

προστασία από τα αέρια.

Τα τουφέκια της σειράς AL 391 Light εξοπλίζονται µε

πιστόνι SCS (περιστροφικά αυτοκαθαριζόµενο) µε τοµές

υπό γωνία που το αναγκάζουν να περιστραφεί και σε

συνδυασµό µε το οδοντωτό άκρο του που ξύνει τα

υπολείµµατα από τον κύλινδρο να εξασφαλίζει αυτόµατο

καθάρισµα.

Το γνωστό ανοξείδωτο κλείστρο της Beretta εξοπλίζει και

την AL 391 Light. ∆ιαθέτει παθητική ασφάλεια στον

επικρουστήρα ώστε να αποφεύγεται η ατυχής πυροδότηση

πριν το κλείστρο ασφαλίσει στην κάννη.

Το προσωνύµιο phosphorus-nickel
Η επεξεργασία phosphorus-nickel ή nickel-phosphorus (NiΡ)

όπως αναφέρεται στη µεταλλουργική ορολογία, δεν είναι

κάτι καινούριο στη βιοµηχανία κατεργασίας µετάλλων.

Απαντάται για πρώτη φορά στο κύριο θέµα του

επιστηµονικού περιοδικού

Metallovedenie i Termicheskaya

Obrabotka Metallov, τεύχος No.

10, τον Οκτώβριο του 1969.

Το κράµα αυτό χρησιµοποιείται

όταν και όπου απαιτείται πολύ

σκληρή επιφάνεια. Η σκληρότητα

και τα άµορφα (µη κρυσταλλικά) χαρακτηριστικά του

επιθέµατος NiP το καθιστούν ιδανικό για εξαρτήµατα

(φρέζες) αδαµαντοτριβείων, πρέσες ανάγλυφης

αποτύπωσης και εργαλείων αποτύπωσης σφραγίδων.

Εκείνο που µας προκαλεί εντύπωση είναι πως µια µέθοδος

‘‘ ‘‘H µείωση του βάρους είναι αρκετά

µελετηµένη ώστε να µην επηρεάζει την

απόδοση και την αξιοπιστία του όπλου.

Βάση τεχνολογίας phosphorus-nickel

Βάση τεχνολογίας phosphorus-nickel

Ακόµη λεπτότερη πάπια 

Στιλπνό φινίρισµα και λεπτότερο πέλµα.
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που είναι χρησιµοποιείται εδώ και δεκαετίες στα

µηχανήµατα κατασκευής όπλων (CNC) δεν είχε εφαρµοστεί

µέχρι σήµερα και στα ίδια τα όπλα. Υπάρχουν δύο

διαδικασίες επιµετάλλωσης νικελίου-φωσφόρου. Η κλασική

µέθοδος της ηλεκτρόλυσης και η σύγχρονη µέθοδος

αυτοκαταλυτικής αντίδρασης. Και στις δύο ο φώσφορος

είναι ο παράγων της σκληρότητας. Στο κράµα η

περιεκτικότητα σε φώσφορο ποικίλει από 2 µέχρι 13%. Όσο

η περιεκτικότητα αυξάνει τόσο σκληραίνει η επιφάνεια.

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της αυτοκαταλυτικής αντίδρασης,

σε σχέση µε την ηλεκτρολυτική επιµετάλλωση, είναι ότι:

απαλλαγµένη από παραµέτρους παροχής, όπως η ροή και

η πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύµατος, αποδίδει οµαλή

σκλήρυνση ανεξάρτητα από τη γεωµετρία των κοµµατιών,

µπορεί να επενδυθούν µέρη του εξαρτήµατος και όχι

απαραίτητα ολόκληρο, παρέχει ευελιξία στην επιλογή της

ποσότητας και του πάχους της επιφανειακής σκλήρυνσης,

και οποιοδήποτε τελικό φινίρισµα (γυαλιστερό ή µατ). Τα

τρία τελευταία την καθιστούν ιδανική για την αντισκωριακή

προστασία όπλων. ∆ίνει τη δυνατότητα επιµετάλλωσης

µόνο στις εκτεθειµένες επιφάνειες και το πάχος της

επένδυσης µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να µην προκαλούνται

δυσλειτουργίες στα σηµεία επαφής ή τριβής.

Αξεσουάρ & παρελκόµενα
Το AL391 Light παρέχεται σε δύο µοντέλα, άσπρο (phospho-

rus-nickel) και µαύρο. Στην κατοχή µας είχαµε την

αναβαθµισµένη έκδοση (phosphorus-nickel). Η αίσθηση που

µας άφησε ήταν απόλυτα ικανοποιητική. Εύκολη επώµιση,

σταθερή λαβή, σωστό ζύγισµα που βοηθούσε στον εύκολο

χειρισµό. Με βάρος 2,85 κιλά είναι σίγουρα το ελαφρύτερο

της σειράς 391 και η πλέον δυναµική είσοδος για την Beretta

στην αγορά των ελαφριών ηµιαυτόµατων.

Ιδιαίτερα κοµψή η AL391 Light εφοδιάζεται µε θήκη από

πολυπροπυλένιο, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει

την ασφαλή και εύκολη µεταφορά του όπλου. 

Περιλαµβάνει µια πλήρη σειρά αξεσουάρ: τα Optima

chokes® plus, λιπαντικό, ανταλλακτικό λαστιχένιο πέλµα,

δακτυλίους προσαρµογής για το κοντάκι, µειωτήρα

γεµιστήρος, κλειδιά αποσυναρµολόγησης της βαλβίδας

αερίων, και στροφεία αορτήρα. Εάν δεν θέλετε να περάσετε

αορτήρα στο όπλο, η αισθητική του διατηρείται από τα

ελαστικά καλύµµατα στις εσοχές όπου βιδώνουν οι

στροφείς του αορτήρα στο κοντάκι και το πώµα της

πάπιας.

H πιστοποίησή της για πίεση είναι 1.370 bars, η εγγύησή της

τριετής και η τιµή της 1.438 ευρώ.

Τα προϊόντα Beretta εισάγονται στη χώρα µας από την Beretta

Hellas, τηλ: 2103210958 - 2103250614 fax:2103318013

ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Ê&Ö

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Λειτουργία Ηµιαυτόµατο, αερίων, µε αντισταθµιστική        

βαλβίδα.

Βάση Ελαφρύ κράµα, αντοχής νικελίου-φωσφόρου.

Σκανδάλη Τεχνοπολυµερές ενισχυµένο φαϊµπεργκλάς.

Κάννη Ατσάλι Νικελίου-Χρωµίου-Μολυβδαινίου, 

εσωτερικά χρωµιοµένη.

∆ιαµέτρηµα 12

Θαλάµη ∆ιεθνής (3 in.).

Μήκος κάννης  61, 66, 71, cm

Τσοκάρισµα Optima chokes® plus

Ρίγα Aεριζόµενη 6 mm

Κοντάκι/πάπια Ελαφριά καρυδιά

Πέλµα Ελαστικό, εναλλάξιµο.

Κλίση κοντακιού Ρυθµιζόµενη, µε δακτυλίους προσαρµογής.

Βάρος περίπου 2,85 Kg. (12 ga.)

Αξεσουάρ Θήκη από πολυπροπυλένιο, 5 Optima choke®

plus µε κλειδί αποκοχλίωσης, Λαστιχένιο πέλµα, µειωτήρας

γεµιστήρος, κλειδιά αποσυναρµολόγησης βαλβίδας αερίων,

στροφείς αορτήρα, Λάδι Beretta

Κάννη και τσοκάκια Optima. 

Αριστερά: Περιστροφικά αυτοκαθαριζόµενο πιστόνι αερίων SS®
∆εξιά: Νέο ελαφρύτερο πώµα, κυρίως από πολυµερές (AL391PN PolyPoma.jpg)

Στο σκοπευτήριο 
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