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V loňském roce italská firma Armi Dallera Custom představila řadu čistě sportov-
ních samonabíjecích karabin AR-9. Jednu z nich, špičkovou AR-9 Competition, 
nám společnost CB Servis Centrum zapůjčila ke střednědobému testu.
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Pouzdro závěru je z  obvyklé slitiny  
Al 7075-T6. Jedná se o třískově obrobený 
výkovek s povrchovou úpravou tvrdým 
eloxem. Hlaveň dlouhá 12,5 palce je za-
studena kovaná a nitridovaná. Ve vývrtu 
má šest pravotočivých drážek se stou-
páním 1:16“. Na ústí je u tohoto modelu 
zakončena rozměrnou a účinnou brz-
dou s funkcí kompenzace zdvihu zbra-
ně, našroubovanou na závitu 1/2“-28.  
Odlehčené freefloat předpažbí je opat-
řeno třemi řadami montážních otvorů 
M-Lok na 3, 6 a 9 hodinách. Na 12. h je 
lišta Picatinny po celé délce pouzdra 
závěru i 12 palců dlouhého předpažbí. 

Zbraň je osazena sklopnými mecha-
nickými mířidly UTG Pro. Muška je ver-
tikálně nastavitelná v  rozmezí závitu, 
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Karabina AR-9 svým designem 
vychází ze Stonerovy pušky  
AR-15, má prakticky stejné ovlá-

dání i  charakteristickou ergonomii. 
Hlavní rozdíl je v ráži a funkci automa-
tiky. AR-9 se vyrábějí pouze na náboje  
9 mm Luger (pro italský trh na 9x21 mm)  
a mají dynamický závěr. Jsou vybave-
ny šachtou schopnou pojmout kromě 
zásobníků P-Mag na 21 nábojů 9 mm 
Luger také různé jiné, například zásob-
níky k pistolím Glock. 

ADC AR-9 střílejí z přední polohy zá-
věru. Ten tvarem poněkud připomíná 
původní závěr AR-15, logicky však chybí 
odběr plynů z hlavně a rotační závorník. 
Závěr je dlouhý a štíhlý, což jej předur-
čuje k tomu, že je dobře veden v pouz-
dře závěru (upper receiver). Jak se sluší 
na klon AR-15, jeho vratná pružina je 
v nesklopné teleskopické pažbě. Vratná 
pružina je stupně carbine s těžkým buf- 
ferem. Inerční úderník je také v závěru 
umístěn podobně jako u AR-15 a stejně 
zajištěn příčným čepem se vzhledem 
závlačky. Na rozdíl od pušek ale není 
plovoucí, nýbrž je navlečenou pružinou 
držen v  zadní poloze. Závěr se ovládá 
táhlem se zvětšeným oboustranným 
hmatníkem, které je umístěno v horní 
části upperu.
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