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Christensen Arms
– Hunter 270 WSM
Roland Christensen se narodil v roce 1947 v Utahu, vystudoval strojní inÏen˘rství
a pak slouÏil v americké armádû u ÏenistÛ. Po odchodu do civilu se 12 let pohyboval
v oblasti vyuÏití kompozitních materiálÛ a tyto bohaté zku‰enosti zúroãil v roce 1985,
kdy zaloÏil firmu ACT – Advanced Composite Technologies. ACT je dnes jedna ze tfií
nejvût‰ích americk˘ch firem zab˘vajících se kompozitov˘mi náhradami konãetin
a kloubÛ, tedy protézami. Roland Christensen je ale také lovec, ke zbraním má vfiel˘
vztah jiÏ od svého mládí. V roce 1995 zaloÏil firmu Christensen Arms, která spojila
jeho ‰iroké profesionální znalosti v oblasti kompozitÛ a lásku ke zbraním.
irma Christensen Arms sídlí v zakladatelovû rodi‰ti Fayette (Utah)
a má mimochodem poboãku i ve
·v˘carsku. Dnes nabízí zbranû na pomezí
zakázkové v˘roby a sériov˘ch produktÛ,
které se vyznaãují ‰irok˘m vyuÏitím moderních materiálÛ. Plastové nebo kompozitové paÏby nejsou dnes uÏ nic tak mimofiádného, ale Christensen nabízí také
zbranû s kompozitovou hlavní!
Kompozitová hlaveÀ má du‰i s nábojovou komorou a v˘vrtem vyrobenou
z nerezové oceli. Du‰e má na vnûj‰ím
povrchu radiální Ïebra a na nû je navinut vnûj‰í kompozitov˘ plá‰È z orientovan˘ch pramenÛ uhlíkového vlákna v pryskyfiiãném pojivu. Jak˘ to má smysl? Uhlíková vlákna se vyznaãují vysokou pevností v tahu, nízkou hmotností a malou
tepelnou roztaÏností. Jsou necitlivá
k vût‰inû korozních vlivÛ a jejich mechanické vlastnosti v ãase prakticky nedegradují. V˘sledná hlaveÀ je velmi
necitlivá k teplotním zmûnám, velmi pevná a tuhá a souãasnû velmi lehká. Otázku trvanlivosti mÛÏe rozhodnout jenom
ãas, ale Christensen Arms úspû‰nû nabízí tento typ hlavnû uÏ víc neÏ deset let
a poptávka údajnû neustále roste.
Nedávno jsem mûl moÏnost testovat
jednu ze zbraní Christensen Arms, opakovací kulovnici s válcov˘m odsuvn˘m závûrem, model Hunter v ráÏi 270 WSM.
Tahle ráÏe nabízí uÏivateli v závislosti na
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Christensen Arms Hunter ráÏe 270 WSM
hmotnosti pouÏité stfiely (asi od 6,0 g do
9,7 g) a laboraci úsÈovou energii v rozsahu
3700–4400 J. To není extrém, ale urãitû to
není ani málo. Christensen Hunter tento
v˘kon nabízí ve zbrani, která má na váze
2,999 kg. To je pomûrnû nízká hmotnost,
za kterou uÏivatel normálnû platí znaãn˘m
zpûtn˘m rázem. Christensen v‰ak nabízí
moÏnost pouÏití úsÈové brzdy, která chování zbranû pfii v˘stfielu v˘raznû zklidní.
Jako mnoho jin˘ch v˘robcÛ, i Christensen vychází pfii stavbû sv˘ch kulovnic z osvûdãen˘ch a dále pu‰kafisky dolaìovan˘ch systémÛ Remington fiady
700. Pu‰ka tedy má válcov˘ odsuvn˘ závûr se dvûma uzamykacími ozuby, ovládan˘ klasickou klikou. Bicí mechanismus
se napíná pfii odemykání. Závûr i pouzdro

závûru jsou ocelové. Závûr má odpruÏen˘ vyhazovaã i vytahovaã a jeho vnûj‰í
povrch je odlehãen ‰roubovit˘mi kanelami. Klika závûru je také odlehãená kruhov˘mi otvory, její kuliãka je zplo‰tûlá
a na úchopov˘ch plochách zdrsnûná
kfiíÏovou rybinou.
Náboj je do hlavnû zavádûn tímto závûrov˘m systémem pouh˘m tlakem ãela
závûru, teprve po usazení náboje v komofie se drápek vytahovaãe pfiesmykne
do zápichu nábojnice. Pfii vytahování
nábojnice z komory odpruÏen˘ vyhazovaã na ãele závûru tlaãí na dno nábojnice a v okamÏiku, kdy nábojnice ztratí oporu v náboji‰ti, vyhodí ji tlak pruÏiny vyhazovaãe ven ze zbranû. Vyhození je
v podstatû zcela nezávislé na rychlosti po-
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