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ovšem na zbrani jen těžko poznáte, 
protože díly z lehkých kovů dostávají 
u Bettinsoliho povrchovou úpravu, 
která napodobuje vzhled oceli. 

Italové jsou mistři designu, takže vý-
robce kromě jejich spolehlivosti a bez-
pečnosti věnuje skutečně velkou po-
zornost také vzhledu zbraní. Všechny 
detaily musí ladit, protože lákavý vzhled 
prodává. Všechny baskule – včetně nej-
levnějších modelů zbraní – jsou bohatě 
zdobené rytinou se zlacenými prvky.  

Závěr kozlic Bettinsoli se uzamy-
ká podélným klínem. Je to obvyklé 
a osvědčené řešení u řady dalších 
moderních kozlic. Zbraně mají také ven-
tilovanou lištu. U loveckých modelů je 
lišta užší, u sportovněji laděných zbraní 
širší. Moderní mušky se světlovodným 
vláknem značky LPA jsou na všech mo-
delech, které jsme měli možnost vidět. 

Itálie je známa jako země 
brokových zbraní. Velmi 
intenzivně se tam používají 
a vedle toho se tam ve velkém 
vyrábějí. Značky italských 
brokovnic mají světový zvuk. 
Jedna z menších firem, které 
vyrábějí brokovnice, nese 
jméno Bettinsoli Tarsicio srl 
a sídlí v Zanano di Sarezzo 
nedaleko Gardone, takže jde 
o podnik z té části Itálie,  
kde se výrobě zbraní daří.
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lovecké zbraně

P
odobně jako řada jiných ital-
ských firem, také firma Bettin-
soli se ve svých propagačních 
materiálech oprávněně odvo-
lává na tradici výroby zbraní 

v regionu, kde působí. Podíváme-li se 
na její sortiment, zjistíme, že je silně  

orientována na myslivce, ale v ne-
poslední řadě i na sportovní střelce 
brokových disciplín. Firma také razí tezi, 
že lov patří k životu muže odjakživa, 
čímž brání držitele zbraní před útoky 
nepřejícníků. Sortiment zbraní značky 
Bettinsoli je v jejím segmentu trhu širo-
ký a větší část z něj je díky firmě Kozap 
stabilně také v nabídce na našem trhu.

Lůžkové závěry kozlic Bettinsoli se 
většinou vyrábějí z kované oceli. Ov-
šem myslivci vědí, že při dlouhém 
chození se zbraní v přírodě je cítit kaž-
dý gram, a tak firma Bettinsoli nabízí 
také zbraně s baskulemi z lehké 
slitiny Ergal 55. „Hliníkový“ 
model je vždy označen jako 
Light a výrobce u něj garantuje 
životnost 30 000 výstřelů. To 
drtivá většina myslivců v životě 
nevystřílí. Hliníkové součástky 

�� Model Diamond Lux  
vypadá elegantně. Rytina je sice  
laserová, ale pohledná. Zlacené  

prvky ji příjemně zvýrazňují.

�� Uzamčení závěru  
kozlic Bettinsoli je řešeno podélným klínem. 
Zbraň má vyhazovače.

�� Zbraň je bohatě vybavená  
sadou výměnných zahrdlení




