
NY BENETTA SIDE-BFSIDE

Elegant round action:

Berettas side-by-side
fOlgpr nyeste mode

allerede nu
med nyheder i netop denne adbentype, men Beretta tager chancen med

den nyeste Parallelo 486, som ogsfr introducerer nyt design.

et er ikke nogen nyhed, at
Beretta producerer side-
by-side-gevrrer. Mange
danske jrgere kender
model 47L, som er et godt

og flot bokslisgevrr. JAGT, Vildt &
Viben har tidligere testet luksus-

modellen Giubileo, som er et sidelis-
gever i prisklassen pn den anden
side af 100.000 kr. Men nu udgir
471'eren i den billigere ende og
erstattes af nyheden Parallelo 486,

som allerede nu stir pi hylderne til
en pris omkring 36.000 kr. Og det er
hurtigt, for modellen blev lanceret
pi tWA-messen her i foriret, oB der
plejer at gi hngere tid, fgr nyhe-

derne kommer til Danmark.
Beretta er nok klar over, at den

ikke bliver en srellert pi lige fod med
mrerkets meget popuhre over/
under-gevrrer, men man har altsi
onsket at fa fat i den lille del af
jregerne, som stadig mener, at en
side-by-side er det eneste rigtige
haglgev&r.

Og si' har Beretta valgt at fOlge

den nye trend med de sikaldte
round action-konstruktioner, som
indebrerer, at lisen i modsretning til
en normal Anson og Deeley-boksli"s
er afrundet. Der er intet firkantet
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IAGT, Vildt E Vdben tester en sjxlden nyhed:
en side-by-side, som Beretta lancerede i fordret, og som

er i Danma*. Det er ikke ofte, at producenterne kommer
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udgor produktionen nresten 1.500

stk. om dagen, hvoraf omkring 90

procent er jagtviben i forskellige
afskygninger. Og da 75 procent af det
hele gir til eksport til 100 lande, er
der tale om en betydelig virksomhed,
der sretter dagsordenen mange ste-

der rundt om i verden.
Med den nye Parallelo 486 forenes

det klassiske round action-design
med moderne teknologi.

Det forste indtryk af gevreret er
meget positivt. Det er en klassisk sbs

at holde i hinden, omend en vrgt pa
over 3,3 kg gor modellen tungere
end de fleste af de enghndere, den
gerne vil ligne, men ogsi en smule
tungere end de gwige i klassen.

Det er imidlertid ikke en hremsko
i brugen, for med den vregt og 7l cm
standardlob fir man et gevrer, som
fgles let at hindtere, og som har en
glimrende balance.

NvorsrcNET
TOPLUKI(ENOCT,B
Den runde baskyle er i lyst sti:l som

de fleste Berettaer og med klassiske
laserskirne graveringer i nydeligt
m@nster og i god kvalitet. Toplukke-
noglen er nydesignet, si man f6.r et
godt greb med tommelfingeren,

over denne konstruktion. Flere af
Berettas konkurrenter pi sbs-fronten
har allerede i lang tid udbudt round
action-modeller - heriblandt AYA og
Arrietta fra Spanien. Ogsi blandt
over / under-producenterne har tren-
den bredt sig med smukke eksempla-
rer som Caesar Guerinis og Battista
Rizzinis over/undere i round action.
Meget elegante viben.

MooEN sr,An TcENNEM
Det er ikke ofte, at modestromninger
slir igennem inden for sbs-gevrer-

erne. Det ses mere pi over/under-
gevrrer, hvor der er sket en stor
udvikling i de senere ir med lance-
ringer af slankere og mere elegante
viben samt en rrkke mindre rndrin-
ger, som klart er mere modebeto-
nede, end de er bestemtaf funktion.

Med sin efterhinden meget fast-

t@mrede position pi bide verdens-
markedet og pi det danske marked
er Beretta nok et af de mest kendte
navne og et de mest udbredte over/
under-gevrrer til bidejagt- og sports-
skydning i nresten alle prisklasser.

Med hjemsted i Gardone i det
nordlige Italien siden 1500-tallet er
Beretta ogsi et af de reldste eksiste-
rende pn vibenmarkedet. I dag
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Lsb i Tribloc-systemet og et slankt forskafte med pushrod-udlssef som kan iuste-
res (strammes).Uversttil venstre ses den manuelle omstilling mellem eiektor og

ikke ejektor. En detalje, som ogsd findes i den dyre Beretta-sbs.

Den afrundede baskyle er meget
elegant og ser rigtig godt ud. Ved
fsrste ojekast ser det meget spinklere
ud end en klassrsk firkantet Anson
& Deeley-16s, men reelt er det ganske
lidt gods, man mister med konstruk-
tionen.

Der er ikke megen "smuds" i Berettas
finish af Tribloc-lsbene med eiekton
udkasterne. Man kan se den konkave,
lave sigteskinne, som har blank
overflade. Nogle vil mdske foretrakke
en udgave med tvarfilede riller og
mat overflade.

Der er tale om udsogt skaftetra, som
det ogsd bsr vare pd et gevar i denne
klasse. Afslutningen pd bagskaftet er
i tra, hvilket fuldender det elegante
udseende. Men det havde nu kladt
helheden, hvis man havde valgt noget
a nd et e nd a lmi n d eli g e stiern eskru e r.
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uden at den smutter.
Det samme grelder den automati-

ske sikring med indbygget lobsvrl-
ger, som ikke er si almindeligt i sbs-

gevrrer. Sikringen er ogsi en ny
konstruktion, si der er endnu mere
sikkerhed i systemet. Hanerne er fx
blokeret, hvis gevrret vender pn
hovedet eller peger 90 grader op-
eller nedad. De blokeres ogsi, hvis

gevreret vrlter eller tabes.

Gevreret er med singletrigger, som

er inerti-styret - si det er rekylen fra
forste skud, der udloser muligheden
for at skyde anden gang. Ifolge
Beretta er konstruktionen ekstraordi-
nrrt pilidelig med V-formede slag-

stift{edre og et sprodt og hurtigt
aftrrek.

Det hele er teknisk samlet i aftrrek-
kerhuset, hvilket skulle gore det hur-
tigere og nemmere at afmontere ved
r errgoring eller inspektion.

Det bliver nodvendigt pi testmo-
dellen, som ikke levede op til beskri-
velserne, for her var et meget langt
aftrck, som ikke var sprgdt overhove-

det. Det indebar ogsi, at jeg blev
ngdt til hver gang at trenke pn at
flytte fingeren fri af aftrrkkeren
ellers ville gevreret ikke udlose skud
nummer to. Normark, som importe-

rer Beretta, oplyser, at man ikke tid-
ligere har hgrt om dette problem, og
betegner det som en fejl pi testgevr-
ret, som selvfolgelig bliver udbedret.
Det er ikke observeret ved andre test-

skydninger.
Lgbene pa 486'eren er naturligvis

Berettas eget Tribloc-system, som i
dette tilfrelde forener moderne tek-
nologi med det klassiske udseende.
Sigteskinnen er en konkav, lavtlig-
gende skinne, som kendes fra mange

engelske sbs-viben, og den er blank i
modsretning til den traditionelle los-
ning med tvrerfilede riller og mat
overflade. Om man er til det ene

eller det andet, er et sporgsmil om
smag og behag, og det har nePPe
vrsentlig indflydelse pi funktion og
sigteerrne.

Sr,aNr(T FoRSTLIEFTE
Forskrftet er meget slankt, som det
passer sig for en round action-side-
by-side. Det ser godt ud, men som

enhver sbs-skytte vil vide, kan det
godt give lidt for varme greb, hvis

man skyder mange skud. Har man
derfor ikke lyst til at risikere at til
varmet fingrene, skal man hellere
vrelge at skyde med en over/under,
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Skudbilledet ph25 meters afstand

486'eren leveres med fem forskellige
chokes. Vi har testet med de populere

l/2-og l/4-chokes. Til hoire med l/2-
choke, som giver et meget tilfredsstil-

lende, centreret skudbillede pd testski-
ven. Venstreskiven med l/4-choke

viser en tendens til fordeling mod ven-
stre, og gentagne testskud med dette
lob gav nogenlunde samme resultat. I

praksis er det dog nappe et problem
for skytten. Patronen er en Jaguar

Steel Hunting 70 mm. i str 5.

varme stil.
Forskreftet har en pushrod-udlo-

ser, og i denne del har Beretta vreret
si forudseende at forsyne gevreret
med en justeringsskrue, si man altid
kan sikre sig et godt fast greb mellem
lgb og forskrefte. Endelig er der i
forskreftet ogsi en mulighed for at
indstille ejektoren, si' den enten er
sliet til eller fra.

Det er en god detalje for de, som

ikke har lyst til at rende rundt og
samle patroner op efter en post. Skal

man skyde hurtigt, kan manjo bruge
ejektoren, som i ovrigt ikke smider
patronerne lrengere vrek, end at det
er overkommeligt at hente dem!

Testmodellen havde udskiftelige
chokes. Der folger fem med, som vi
kender dem mest. Det er Berettas

Optimachoke HP, som er 70 millime-
ter lange, og som dermed folger
trenden med lange chokes.

Disse moderne chokes er mod-
standdygtige over for rust og kan
klare selv de kraftigste stilhagl. Men
det er nok stadig en god ide at {ekke
sine chokes et par gange i sresonen

og undlade at tvangsskrue dem alt
for fast.

a
) -a

a
a
r$t

ht.:
1U

Indtil videre er 486'eren pd. mar-
kedet udelukkende i kaliber L2 med
plads ttl 76 mm patroner. Det er dog
nok et gevrer, som de fleste vil bruge
med almindelige 70 mm patroner.

Nir Beretta med 486'eren vil
lregge sig i den relativt smalle mel-
lemprisklasse for side-by-side-viben,
betyder valge t af skreftetrre ogsi en
hel del.

Kobere i denne klasse onsker
noget prnt at kigge pe, hvilket bl.a.
ses hos Browning, som er begyndt at
levere grade l-skreftetrre. Det er ikke
oplyst, hvilken grade Beretta beteg-
ner dette gevrers skreftetrre, men det
er udsogt, prent og nydeligt, oB forar-
bejdningen af trreet er helt i orden.

Der er ikke tilstrrebt en 100 pro-
cent trre-til-metal-tilpasning, hvor
man ikke mrerker overgangen pi
anden mide end materialeskift. Her
er trreet helt bevidst rejst en millime-
ter eller to ved tilpasningen mellem
skrefte og baskyle, og det er til gen-

greld gjort rigtig fint ogjrvnt.

Mens Berettas luksusmodel til
over 100.000 kr. leveres i en elegant
lys italiensk kalveskindskuffert, mi vi
her "rtojes" med en hird plastkuffert.
Den er dog anderledes end de nor-
male Beretta-kufferter med morke-
rod overflade og m@rkerodt velour-
stof indvendig. Det passer fint til
gevreret.

Nrur AT sr(YDE MED
Bortset fra namte problemer med
aftrrekket var det en fornojelse at
skyde med 486'eren.

Der er en virkelig god balance og
fornemmelse for sving i gevreret. Hvis
man ikke er vant til engelsk skrfte,
vil det selvfolgelig lige krreve noget
tilvrenning, men skreftet har et godt
greb med velskirne skreringer bide
omkring hindgrebet og ved forskref-
tet.

konstruktionen er en modetrend, som Beretta
nu ogsd er med pd. Desuden lys baskyle og til-

svarende aftrakkerboile med langt faste
bagud samt almindelig blank sigletrigger.
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Den lyse round action -baskyle har meget nydelige

laserskdrne graveringer med klassiske motiver
Det ser godt ud, og netop pd vdben af denne type

er det af betydning, at der ikke overbroderes pd baskylen.

J.g havde lejlighed til at teste gevr-
ret sammen med en topsportingskytte,
som er vant til over /under og lrengere

lob, og ogsi han havde en god fornem-
melse med 486'eren.

Den forholdsvis hoje vregt (normalt
vil en round action vrere i letvregtsklas-

sen) har den fordel, at den reducerer
rekylen. Er rekylen et Problem for

- '-#''
Hindtering
Der er en god balance i gevreret, og med 71

cm lob svinger det godt igennem. Selv om

vregten er hAi sammenlignet med andre

sbs-gevrerer, foles det let og behageligt at

have i hrenderne og kaste til skulderen. Det

mangler lige det sidste i atvarc helt i top.

Nflr Berettalagger sig i denne prisklasse,

skal der ogsfl vrere orden i finish-arbeidet.

Det er der stort set. Nydelige graveringer,

skarpe netskreringer og bevidst tilpasning

mellem trre og metal. 0g hele metaldelen

er i orden.

Beretta 486 Parullelo
side-by-side
Pris: 35.99, kr.
Testgevreret er udlint af

Ja$huset Kr. O. Skov.

(Ikrakterskala: 0-5 pletskud)

:#
Konstruktion
Bereffas konstruktioner er kendt for at

vrere i orden. Det er da ogsfl tilfreldet

med denne nyskabelse, hvor en del nye

features er kommet til. 0g det skal iklre

trrekke fua,attestmodellen havde en feil

i aftrakkeren. Vi stoler ph, atdet er en

engangsoplevelse.

nogle, nir de gir fra over/under til
side-by-side, kan denne tidt hojere
vregt klart vrere en fordel.

Testskydningen foregik med | / 4 og

l/2 chokes, som langt de fleste bruger.

Der er dog ingen hindring for at

skrue en trettere choke i enden af
lobet, og for den gode skYtte kan det
betyde muligheden for at lregge lidt

lrengde til skydeafstanden. Med de

valgte boringer var der dog ikke pro-
blemer selv med de hoje lerduer, som

en j agtskydningsbane kan prresentere.

Men man skal altid huske ved den

slags skydnin B, at nir vi er ude Pi de

lange afstande, er lerduer nemmere at

pulverisere end hojtflyvende fasan-er

eller rnder. r

Value for money
Der er tale om et liebhavergevrer - ingen

tvivl om det. Sbs-markedet i Danmark er

begrrenset, men det er udvalget atnye

sbs-gevrerer til gengreld ogsi. Ti[ prisen

fhr manBerettas gode navn og rygte og

selvfolgelig kvalitet. Men er man til det,

er der er mange brugte kvalitetsgevrerer

at vr,lge imellem i klassen.

Det kunne ogse v&te ...
Der er il:lre mange valgmuligheder

blandt nye gevrercr atdenne type i denne

prisklasse. Det kunne Yntevalget

mellem Berettas egen 471 side-by-side,

som sikkert stflr i ny udgave mange

steder og er nresten 10.000 kr. billigere.

Den anden mulighed er Battista Rizinis
sbs, som ligger lige under 30.000 kr. 0g

endelig kunne man slippe godt 10.000

kroner mere og ffl en Arrietta 578,Men

som nrevnt er der mange AY,{er og andre

sbs-gevrerer i brugtafdelingen i denne

klasse.
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