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Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στο σχεδιασµό και στην καθιέρωση ενός µοντέλου οι

µεγάλες βιοµηχανίες όπλων, όπως η Ιταλική Ρ. Beretta, να αφουγκράζονται τις απαι-

τήσεις που έχει ο µέσος κυνηγός καθώς και τις ανάγκες του.

Ôïõ ÌðÜìðç ÁéãéíÞôç

info@onel.gr

Σ
ε όσα όπλα αγνοήθηκαν οι πραγµατικές ανάγκες

του κυνηγού, δεν έτυχαν καλής αποδοχής και δεν

θεωρήθηκαν επιτυχηµένα.

Τα κυνηγετικά όπλα και ειδικά τα σούπερποζέ, δεν

θα πρέπει να σχεδιάζονται µόνο µε τη βοήθεια των ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν

από κυνήγι και από χρηστικό κυνηγετικό όπλο.

Ευτυχώς που η διάσηµη βιοµηχανία Beretta έπιασε το

“σφυγµό” του κυνηγού και δηµιούργησε το SV 10 Perennia

III, ένα σούπερποζέ που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του

κυνηγού στο σκοπευτήριο αλλά και στον κυνηγότοπο και

δικαίως ονοµάζεται πολυµορφικό.

Είναι σηµαντικό ο κυνηγός να διαθέτει ένα όπλο που µε

αυτό να µπορεί να κάνει όλα τα κυνήγια του και µετά το

πέρας της κυνηγετικής περιόδου να προπονείται µε αυτό

στο σκοπευτήριο.

Λόγω της ιδιότητάς µου, γνωρίζω από πρώτο χέρι τις ανά-

γκες του µεγαλύτερου ποσοστού της νέας γενιάς των

κυνηγών που επιθυµεί ένα όπλο µε δυνατότη-

τες µικτής χρήσης και να συγκλίνει προς ένα

σούπερποζέ αυτής της µορφής.

Η αντιπροσωπεία Beretta ΗΕLLAS

µού έστειλε ένα SV 10

Perennia III για δοκιµές και τεχνική ανάλυση.

Εξελιγµένη µορφή
Αυτό που αµέσως προσέχει κάποιος όταν το πιάνει στα

χέρια του, είναι η υψηλή αισθητική και το άψογο ζύγισµα

που διαθέτει για όπλο µέσης χρωµατικής κατηγορίας.

Το SV 10 Perennia III που αποτελεί την τελευταία και πιο

εξελιγµένη µορφή του αρχικού Perennia, διαθέτει διευρυµέ-

νους αυλούς OPTIMA BORE 18.6 χιλ., τσοκάκια εσωτερικά

βιδωτά, ειδικά µελετηµένα για το διευρυµένο αυλό, υψηλής

απόδοσης και µακρύτερου

µήκους από τα συνηθισµένα.

∆ιατίθεται σε τρία µήκη

καννών 66, 71 και 76

εκατοστά και προ-

σφέρεται µε θαλά-

µες 3 ιντσών

µάγκνουµ

(76 χιλιο-

στά).

H Beretta εντυπωσιάζει
Πολυµορφικό σούπερποζέ SV 10 Perennia III

Εντυπωσιακή αισθητική στο σκάλισµα της βάσης για το
νέο SV-10 PRENNIA III.
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Συνεπώς ο κυνηγός, µπορεί να χρησιµοποιήσει από τα πιο

ελαφριά φυσίγγια των 24 γραµµαρίων για σκοπευτική

χρήση, µέχρι τα πιο βαριά

µάγκνουµ των 56 γραµµα-

ρίων σε κάλυκα µήκους 3

ιντσών (76 χιλιοστά).

Ακόµα και φυσίγγια µε σιδη-

ρούχα (ατσάλινα) σκάγια,

µπορεί να χρησιµοποιήσει

αφού υπάρχει πάνω στις

κάννες χαραγµένο το σύµβο-

λο δοκιµής για την αντίστοιχη

χρήση.

Η Beretta δοκιµάζει το συγκεκριµένο σούπερποζέ στην ανώ-

τατη δοκιµή των 1370 bars, οπότε δεν υπάρχει καµία αµφι-

βολία για την αντοχή του.

Η βάση του SV 10 Perennia III, είναι

εµφανώς βελτιωµένη σχεδια-

στικά, 

Το κοντάκι έχει βγει και ο εσωτερικός πυρο-
δοτικός µηχανισµός είναι ο γνωστός αξιόπιστος

που χρησιµοποιεί η ΒERETTA µε τα µεγάλα σπει-
ροειδή ελατήρια.

µε πλούσιο σκάλισµα µηχανοποίητο και κυνηγετικές παρα-

στάσεις που νοµίζεις ότι είναι χειροποίητες.

∆ιαθέτει µονή σκανδάλη µε επιλογέα κάννης που βρίσκεται

πίσω από το µοχλό ανοίγµατος και πάνω στο κουµπί της

ασφάλειας, όπως άλλωστε σε όλα τα µοντέλα της Beretta.

Σύστηµα απελευθέρωσης κοντακίου
Ο µοχλός ανοίγµατος έχει ξανασχεδιαστεί και τώρα διαθέτει

καλύτερη εργονοµία µε πιο διευρυµένη επιφάνεια για να

βολεύει στο άνοιγµα.

Το σύστηµα των κλειδιών του, ακολουθεί τον παραδοσιακό

τρόπο που χρόνια τώρα µας

έχει συνηθίσει η Beretta στα

σούπερποζέ της µε το χαµη-

λό προφίλ, τους διακεκοµµέ-

νους πίρους µπροστά και τα

δύο τραπεζοειδή πίσω.

Καθώς περιεργαζόµουν τις

κατασκευαστικές του λεπτο-

µέρειες, δεν θα µπορούσα να

µην τονίσω το έξυπνο

σύστηµα απελευθέρωσης του κοντακίου µε ένα ειδικό κλειδί,

που η Beretta

ονοµάζει 

Q-stock και το έχει

πατεντάρει, καθώς

αυτό εισέρχεται από την πιστολοειδή λαβή

και ξεβιδώνει το κοντάκι, χωρίς

να χρειάζεται να βγαίνει από

πίσω το πέλµα όπως γινό-

ταν παλιά.

Η εργασία στις κάννες του

είναι πολύ καθαρή και προ-

σεγµένη. Εσωτερική επιχρω-

µίωση για προστασία από

τις οξειδώσεις και πολύ καλή

βαφή εξωτερικά.

Στο κάτω µέρος της πιστολοειδούς λαβής, βρί-
σκεται το µικρό ασηµί «πορτάκι» από όπου εισέρ-

χεται το κλειδί Q-STOCK για το ξεβίδωµα του
κοντακίου.
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Είναι σηµαντικό ο κυνηγός να διαθέτει ένα

όπλο που µε αυτό να µπορεί να κάνει όλα τα

κυνήγια του και µετά το πέρας της κυνηγετι-

κής περιόδου να προπονείται µε αυτό στο σκο-

πευτήριο.

Στις δοκιµές χρησιµοποιήθηκαν όχι
µόνο σκοπευτικές γοµώσεις αλλά και
κυνηγετικές για γενικό κυνήγι.
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Τα τοιχώµατα του µονοµπλόκ στη σύνδεση των καννών

είναι γενναίων διαστάσεων και στα πλαϊνά του στεγάζονται

τα ελατήρια των αυτόµατων εξολκέων.

Τα ξύλα του διαθέτουν φινίρισµα λινελαίου και είναι από

επιλεγµένη καρυδιά. 

Οι ψάθες σε κοντάκι και πάπια

είναι χαραγµένες µε LASER και

προσφέρουν ένα άνετο κράτηµα.

Θα πρότεινα σε όσους έχουν

πρόβληµα µε την αίσθηση της

ανάκρουσης, να προτιµήσουν το

SV 10 Perennia III µε το σύστηµα

απόσβεσης της ανάκρουσης

KICK-OFF που διαθέτει στο

πέλµα του κοντακίου και χρησιµεύει πολύ όταν χρησιµοποι-

είτε βαριά φυσίγγια.

∆εν κουράζει
Το SV 10 Perennia III ζυγίζει 3,2 κιλά κατά µέσο όρο, ανάλο-

γα µε ποιο µήκος κάννης θα το προτιµήσουµε, όµως δεν

θεωρείται βαρύ για σούπερποζέ που διαθέτει ατσάλινη

βάση µε επίστρωση νικελίου. 

Ήταν η δεύτερη φορά που δοκίµαζα αυτό το όπλο σε

βολές. Η πρώτη ήταν στην Ιταλία στο σκοπευτήριο του

Λονάτο και τώρα η δεύτερη στο

σκοπευτήριο της Πάρνηθας.

Μόνο που σε αυτή τη δοκιµή

δεν περιορίστηκα µόνο σε σκο-

πευτικά φυσίγγια όπως έγινε µε

την πρώτη στο Λονάτο. 

Έριξα και αρκετές κυνηγετικές

των 32, 34 και 36 γραµµαρίων,

καθώς και µερικά µάγκνουµ για

να διαπιστωθεί η αίσθηση της ανάκρουσης. 

Το όπλο συµπεριφέρθηκε άψογα χωρίς να κουράζει. 

Για όσους θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες µπορούν

να απευθυνθούν στην Beretta Hellas.Ê&Ö

‘‘ ‘‘∆εν θα µπορούσα να µην τονίσω το έξυ-

πνο σύστηµα απελευθέρωσης του κοντακί-

ου µε ένα ειδικό κλειδί, που η Beretta ονο-

µάζει Q-stock.

Πολύ καλή βλητική συµπεριφορά για το SV-10 PERENNIA III
µε ένα ζύγισµα που συναρπάζει.

ΟΠΛΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

AI_beretta_177:Layout 1  13/7/2009  1:13 µµ  Page 136


	page_134
	page_135
	page_136

