náboje

Novinky

Brenneke
Ing. Ivan CHLUDIL, foto výrobce

�� Částečný řez
nábojem s jednotnou
střelou Brenneke
Classic Magnum

Není brenek jako
brenek a nejlepší
brenek je Brenneke.
Od roku 1898 zní
tato říkanka mezi
lovci po celém světě.
Jméno Brenneke se stalo
synonymem pro jednotnou
střelu do brokovnice. Přes
veškerou snahu konkurence
vymyslet něco podstatně
lepšího se stále střely
systému olovo a špunt
dobře prodávají a prakticky
všichni výrobci nábojů
nabízejí i provedení
se střelou Original
Brenneke.

Na

vavřínech nemůže spát
ani německá firma
Brenneke, která pokračuje ve slavné tradici.
Podobně jako ostatní konstruktéři a výrobci jednotných střel řeší tři hlavní
problémy:
1. zlepšení balistických parametrů,
přednostně zvýšení počáteční rychlosti, snížení rozptylu zásahů, zvětšení
účinného dostřelu;
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2. zajištění průchodnosti
hlavněmi brokovnic bez ohledu na stupeň zahrdlení;
3. zvětšení účinku v cíli.
Základ současné nabídky jednotných střel Brenneke tvoří řada Classic.
Název napovídá, že vychází z původní
konstrukce – jsou to válcové olověné
střely spojené s plstěnou zátkou, která
také zajišťuje stabilizaci po opuštění
hlavně. Ve srovnání se starším provedením mají na povrchu těla užší
a vyšší žebra, která se při průletu za-

hrdlením snáz deformují než původní,
poměrně široké a nízké výstupky.
Žebra jsou skloněna k podélné ose, takže střela je
odporem vzduchu roztočena a získává dodatečnou
stabilizaci rotací. Pečlivě
je také tvarována přední
hrana, která se podílí na
tlumení podélného kývání
střely během letu.
Podle údajů výrobce
se moderní jednotné střely řady Classic dají použít
ve všech typech brokových
hlavní od nulového po plné zahrdlení. Úctyhodné jsou výkony moderních brenneků v nábojích nesoucích
značku Brenneke. Pro nejběžnější ráži
12x70 mm má střela hmotnost 31,5 g,
počáteční rychlost 430 ms-1 a energii
2912 J. Doporučená vzdálenost střelby
je do 50 metrů, ale ještě na 100 metrů má střela pokles jenom 170 mm
a dopadovou energii 1191 J. Rozptyl
zásahů z pěti výstřelů nepřekračuje
100 mm na 50 metrů. Klasické brenne-

