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Samonabíjecí puška ADC M5 Basic Gen 2 jmenovité ráže 223 Remington s 12,5ʺ hlavní, osazená kolimátorem Holosun 402 C

Už nějaký čas jsou na našem trhu samonabíjecí pušky italské společnosti Armi 
Dallera Custom, nejvíc zastoupené základní řadou M5. Výhradní zastoupení Armi 
Dallera provozuje společnost CB Servis Centrum s.r.o., která nám zapůjčila jednu 
úplně novou zbraň s 12palcovou hlavní. Pro srovnání jsme ještě opatřili pušku, 
která čtyři roky poctivě sloužila na firemní střelnici a nyní si našla soukromého 
majitele.

ADC M5 druhé generace 
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a plovoucím předpažbím s montážním 
rozhraním M-LOK. Předpažbí 12 palců 
dlouhé má nahoře lištu picatinny, jež 
přímo navazuje na stejnou lištu na hor-
ním pouzdru závěru. Vpředu nese před-
pažbí ještě krátké úseky lišt picatinny na  
3., 6. a 9. hodině. Předpažbí má zajímavý 
design, v  místech úchopu se ztenčuje 
a usnadňuje tak držení. 

Další a neméně důležitá změna se týká 
hlavně. Zastudena kovaná nitridovaná 
hlaveň má těžký profil a  dnes u  civil-
ních zbraní oblíbené stoupání vývrtu 1:9 .̋  
To by mělo umožňovat přesnou střelbu 
s náboji osazenými střelami o hmotnosti 
mezi 55 a 69 grainy (3,5–4,5 g), tedy ci-
vilními ekvivalenty munice M193, M855 
(SS109), a náboji se střelou 69 grs HPBT. 
Ústí je opatřeno závitem 1/2ʺ-28 a  na-
šroubovaným tlumičem výšlehu, v tomto 
základním provedení ve stylu M16A2 
(zespoda uzavřená bird cage – ptačí klec). 

Nábojové komory jsou kompromisní-
ho typu Wylde. Zbraně jsou především 
z  legislativních důvodů označeny jako 
223 Remington, ale díky komoře Wylde 
umožňují přesnou a bezpečnou střelbu 
jak náboji 223 Remington, tak 5,56x45 
mm NATO. Komora, resp. modifikovaný 
náběh drážek Wylde se stává novým ce-
losvětovým standardem u civilních pušek 

Druhá generace
ADC M5 Basic Gen 2 ráže 223 Reming-

ton náleží do inovované základní řady 
zbraní AR-15 špičkového italského výrob-
ce. Pušky M5 Basic Gen 2 jsou dodávány 
ve dvou délkách hlavní, 12,5 nebo 14,5 
palce, se systémem odběru plynů délky 

carbine. Na test jsme vybrali tu nejkratší 
a nejlevnější.

Jak se zdá, na puškách konstrukce 
Eugena Stonera je pořád co zlepšovat. 
ADC Basic Gen 2 se od předchozí gene-
race napohled odlišují novou ergonomic-
kou rukojetí s trochu odlišným sklonem 

ADC M5 Gen 2 Basic rozebraná na čištění




