MODERNÍ ZBRANĚ

BENELLI
Ethos 28

Značka Benelli vstoupila v roce
2014 na americký trh s novou
samonabíjecí brokovnicí Ethos.
Jedná se o oblíbenou brokov‑
nici Raffaello, uzpůsobenou
pro americký trh a nazývanou
buď Ethos, nebo Rafaello
Ethos. Zbraň pozvolna
přichází taky do Evropy.
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amonabíjecí brokovnice Ethos
je stejně jako Raffaello vybavena osvědčeným systémem
Inertia Driven s uzamčením
závěru třemi ozuby na hlavě
závěru, který firma Benelli používá už
od roku 1967. Zbraní se setrvačnostním systémem ovládání závěru Inertia
Driven se už vyrobilo přes tři miliony
(a další nepochybně jako neautorizované kopie), takže jsou úspěšné a Benelli
stále hledá možnosti, jak je zlepšit a tím
jich víc prodat.

ráz na minimum. Tento systém sestává
ze tří patentovaných, vzájemně propojených flexibilních absorbérů, které
absorbují zpětný ráz v různých fázích
výstřelu v závislosti na laboraci náboje.
Absorbéry jsou polymerové, dva jsou
spojeny s pažbou a mezi nimi je třetí.
Do stran z nich vystupují prsty, které
připomínají hřeben. Každý „hřeben“
má jinou pružnost a podle toho se

Ráže 12 a 20 jsou mezi brokovnicemi
na světovém trhu dominantní. Tím víc
to samozřejmě platí pro americký trh.
Proto se samonabíjecí brokovnice Benelli Ethos od začátku vyrábějí právě
v těchto dvou rážích. V letošním roce
se však objevila novinka – Ethos v ráži
28x76. Do designu brokovnic Ethos nepřinesla nic nového, kopíruje standardní
design ostatních Ethosů.

�� Benelli Ethos v ráži 28 je nepochybně krásná zbraň, jejíž design odpovídá této
produktové řadě. Jen ta hlaveň je nějaká hubená.

Ethos má pouzdro závěru z lehké slitiny. Hlaveň se v Americe dodává ve
dvou délkách s patentovaným odstupňovaným vývrtem Power Bore. Ethos
je navržen tak, aby fungoval se všemi
laboracemi brokových nábojů o délce
2 ¾ nebo 3 palce. Zbraň je spolehlivá
i s lehkými laboracemi, odolá laboracím větším a kromě toho se vyznačuje
tím, že je hezká, protože Italové design
umějí a u firmy Benelli na to trpí ještě
víc než v dalších firmách z velkorodiny
zbrojovek kolem Beretty. Design řady
Ethos je podle nás ještě modernější než
u původního Raffaella.
Pažba brokovnic Ethos se tradičně
vyrábí z kvalitního dřeva AA. Poněkud
netradičním prvkem je botka osazená
patentovaným systémem Progressive
Comfort System, který snižuje zpětný
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zapojuje do tlumení rázu výstřelu. Nejprve nastupuje ten nejměkčí, druhá
sada je trochu tužší a třetí je určena
pro náboje magnum. Systém se dá použít u zbraní s dřevěnou i polymerovou
pažbou. Pokud by člověk vystřílel tolik
nábojů, že by se toto zařízení opotřebovalo, je snadné je vyjmout a vyměnit.
Majitelé jiných brokovnic značky Benelli naleznou ovládací prvky Ethosu
na známých místech. Příčně položená
pojistka je v zadním kořeni lučíku.

Pouzdro závěru je niklované a strojově ryté jemnou rozvilinou. Lučík je
hliníkový, anodizovaný a spoušť má
zlatou barvu. Hlaveň je černěná. Pažba
má výraznou pistolovou rukojeť zdrsněnou rybinou a rybina je také na většině
plochy předpažbí. Vsadíme se, že je
strojová, ale nepochybně velice kvalitní.
Zdola na předpažbí je taky poměrně výrazně vyznačena ráže 28, takže je dobře
vidět, když zbraň berete z trezoru. Na
hlavni je výrazná ventilovaná horní lišta.

�� Ráže je výrazně vyznačena na spodní straně předpažbí

