Beretta 694sporting
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Den seneste i Berettas nye serie er et pænt våben - rnen de to første møder,
vor testmedarbejder havde rned og4, fatdt skke helt hetdigt ud.
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VÅeeN: Den dybe tallerken er opfundet, som man siger, og man siger også,
at der ikke er grund til at opfinde den
dybe tallerken igen. Jeg siger så, at
over/under-haglgeværet blev opfundet
engang i forrige århundrede, og derfor
er der altså ikke nogen, som har opfundet denne våbentype igen, selvom
diverse producenter gang på lancerer
store nyheder.
Der er mange, som i tidens løb har
udviklet på over/under-geværerne, og
det er en væsentlig forskel.

i dag er en nyhed på dette felt mere
en detalje eller to, som med vekslende
betydning ændrer over/under-geværSå

so vÅne§{lLfpsrym

SVAT

et. F.eks. præsenterede Browning for
noget tid siden breaking news med en
725'er med lamineret skæfte. Så har
der været BackBore-løb (også kendt
fra tidligere). Så blev alle haglgeværer
pludselig sorte uden udsmykning
* tja, jeg har da set et par Westley
Richards fra begyndelsen af rgoo-tallet, som så sådan ud.
Jeg synes måske, producenterne
skal være mere ærlige og droppe den
krævende formulering "Breaking
News". Vi kan godt leve med, at det er
svært at genopfinde den dybe tallerken, og vi kan godt blive duperet og
glæde os over små, fine tiltag og ud-

I

viklinger på de gode geværer, vi holder
af.

Derfor bliver jeg altid skeptisk, når
vi skal præsenteres for "nyskabelser".
Senest er det Beretta, som i efteråret
lancerede deres model 694 Sporting
som det nyeste og eneste rigtige at
tage med på skydebanen. Der var ikke
sparet på selvrosen og fremhævelsen
af de store nyheder på dette gevær.
Der er i virkeligheden tale om en
udvikling af Berettas 69o-serie med
en række designændringer og tekniske (tiltrængte) forbedringer. Men det
ændrer ikke ved det faktum, at den
nye 694 Sporting til forveksling ligner
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dette
sikkert vil virke tillokkende på sportsskytterne. Den

lfølge Beretta er toppen nu nået med 694. Der er monge nye ting i
gevær, som helt
helt

store nyhed og nyskobelse er der ikke tale om, men pæn er den!

69o,69z eller 693. Og det er der ikke
noget galt i.

Funktionsfejl i te stgeværer
Da den samlede bestand af haglgeværjournalister (ja, vi er faktisk et par
håndfulde i den "klub") så blev inviteret til Beretta i Gardone Val Trompia,
var forventningerne store. Beretta
havde nemlig holdt geværet meget tæt
ind til kroppen, indtil vi alle var til

Jeg ville dog gerne prøve geværet for
alvor på min hjemmebane. Da de ro
første 694 var landet i Danmark, fik
jeg en af dem til test lige fra import-

pakken.
Om det er skæbnen eller hvad, så
havde den spritnye 694,jegpakkede
ud afkassen, altså en fejl i ejektoren,
selvom den kun optrådte 6n gang.

ogjeg har kun haft funktionsfejl på to
- begge modeller
fra Beretta.
geværer i tidens løb

Mange vil sikkert også mene, at et

stede.

Under stor ståhej kunne vi så se og
mærke geværet og blev grundigt fortalt om nyskabelserne, som gØr, at

t

t

t

694vil revolutionere
sportsskydningen fra nu af. Vi skulle
denne model
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selvfølgelig også skyde med z5 af de
nye modeller på en sportingbane midt

vinmarkerne.
Det er et velaftralanceret gevær i
69o-stilen, og det er nemt at skyde
med. Vi var dog nogle, som blev skeptiske, da det i løbet af en times tid vi-
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fem af de z5 geværer havde
funktionsfejl. Der var ejektor-svigt, og
et par slagstifter satte sig fast.
Det vakte naturligvis undren hos
nogle af os, som har mange gevær-tests
i bagagen og stort set aldrig oplever geværer med funktionsfejl. Det var dog
ikke et problem, mente folkene fra Beretta. Tilfældigheder var årsagen, og det
svar rejste vi lettere skeptiske hjem med.

Hvornår er det funktionsfejl?
Nu vil nogle nok mene, at det er meget
at gøre ud af dette i en test i Jæger.
Men Beretta er et af verdens største
navne inden for haglgeværer. Jeg har
testet stort set alle deres modeller i
både nye og brugte udgaver. Jeg har i
tidens løb testet mange haglgeværer,

problem med en enkelt patron ud af
mine r5o på banen ikke er en funktionsfejl, men en svipser. Og det kan
jo ske for alle, og det gør det sikkert
også. Men i dette tilfælde er det et gevær, som ikke er billigt, og som bliver
præsenteret som det mest perfekte,
Beretta nogensinde har lavet. Da vi
samtidig har en forhistorie fra præsentationen i Italien, mener jeg, det er
reelt at sige, at det her ikke er godt nok

ste sig, at

Med 1/2 OCHP-choke i løbet ser skudbilledet
ud, som det skol. Det er værd ot huske på, ot
selv en moderne Beretto ikke bliver anbefa-

let med chokes meget tættere end her. Det
jo stort set olle nye geværer uonset
fabrikot. Almindelig stålhogl Joguor Hunter
28 grom/7O mm, størrelse 5.
gælder

fieg brugte helt almindelige sportspatroner lige fra kassen, de var ikke fugtige, geværet virkede velsmurt osv.).
Jeg kørte direkte fra skydebanen til
en bøssemager. Han kunne ikke finde
fejl, og vi måtte konstatere, at hvis det
er sker igen, er det en periodisk fejl.
Og det er jo næsten det værste.

Selvom det ikke er noget, man taler
højt om, er der altså en form for
lære, som Beretta burde tage sig af.
så

b

Sådan ser en itoliensk
fro
2019 ud. Jeg synes, ot Beretta
desig net over/under

med designet i 690-serien hor romt

på den nye 694 lægger sig jo helt tæt op
forgængerne. Enkelhed og lethed. Træet i de nye
er blevet opgroderet, hvilket ikke er nogen
s, når vi snokker Beretta til "normole" priser.

2020 Jæger

noget nyt og smukt. Selvom mange

of

os gerne vil hove graveret på boskylen,

må vi indrømme, ot her er enkelheden et
plus. Lur mig: Den kommer snart i sort!
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: Det er ikke ukendt, at de første generationer af Beretta-mo-
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deller kommer på markedet med fejl af den eller anden art.
På 692 var det også ejektoren, og det må altså være muligt,
at folkene i Italien får den ejektor, de selv opfandt i 1933, til
at virke hver eneste gang. I en test i det svenske Vapentid-

ningen nævnes ejektorproblemerne også, og her sætter man
også et spørgsmålstegn ved ejektorerne i Berettas geværer.

Den skyder godt

.ti

Hvad er der ellers at berette om ved den nye 694? Først og
fremmest er skuldrene på baskylen skåret ind, så skyttens
udsyn ikke bliver blokeret. Der er filet en millimeter eller to
mere af toppen og siderne.
Skæftet rummer de største forbedringer med et lidt dybere og længere design af pistolskæftet og en lille forhøjeise
afryggen på skæftet. Forskæftet er skåret lidt snævrere, og
i stedet for en pal til frigørelse er der nu en meget lille knap.
Det skulle forhindre, at skytten brænder hånden. Netskæringen på pistolgreb og forskæfte er meget fin og behagelig
at holde på. Berettas billigere modeller (det gælder også
Brownings) er ofte ret skarpt skårne og lidt generende at
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holde på.
Der er selvfølgelig justerbar enkeltaftrækker og ingen
autosikring. Løbene er afBerettas egen Steelium plus-kvalitet, og der følger en pakke OCHP-chokes med i plastkuf-

lukke

ferten.

skydt
692,

Sam
Jeg h

Beretta har altid været tæt knyttet til sportsskydning.
De har igennem generationer lyttet til skytterne og udviklet
deres sportinggeværer i samarbejde med prof-skytter.
694'ercn er også et resultat af dette samarbejde, og når man
tænker på, at rigtig mange geværer på alverdens skydebaner kommer fra Beretta, så er det en god politik at holde sig
gode venner med sportsskytterne. Her i Danmark er der en
løbende "konkurrence" mellem Browning og Beretta om,
hvilket mærke der er flest af på en skydebane.
Det har været intentionen, at model 694 skal være bedre
end 692. Det er lykkedes meget godt. I udførelse og finish
ligger det efter min vurdering og sammenligning med
andre Beretta-våben godt over de andre i go-serien.
Det er jo et seriefremstillet gevær, men der bliver lagt
noget manuelt arbejde i geværerne. Jeg kunne ved selvsyn
konstatere, at der er brugt fil og smergellærred på 694'eren.
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Set ovenfra bemærker mon også de
smallere skuldre og det forenklede
design po toplukkenøglen og den
grovere overflode på sikringsknop

pen.

Jeg er ret glod for Berettos forenklede design på overfladerne

i

69A serien. Herses undersiden på
Piber, som skol drejes til og reduceres gonske betydeligt, før de kan
somles og blive tilet sæt løb tilen over/under. Det er en del gods, der
skal drejes ud.
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694, hvor det er så enkelt, som jeg
vil vove ot påstå, at kun en italiensk

designer kon gøre det.
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Baskyler 'in the white' på fobrikken i Gordone. Det er betegnelsen for
våbenrlele, som ikke er overflodebehcrndlet. Disse skal ende med en
sølvgrå overflacie.

Desværre kan det ikke helt mærkes
lukketøjet.

i

Sammenligningen
Jeg har

i efteråret haft lejlighed til at

skyde rigtig meget med både 69o og
692, som alle var godt brugte geværer.
De var meget nemme at håndtere og
lukkede fint op og i. Men som nogle
andre nye geværer gav 694'eren altså
virkelig en mindre kamp, når geværet
skulle åbnes og lukkes. Der er en mulighed for atjustere på dette ved luk-

keknasten, men de prøvemodeller, jeg
har haft i hænderne, var ligesom en
middelsvær øvelse i fitnesscentret.
Men som de siger rundt omkring: Det
bliver bedre efter nogle tusinde skud.
Den køberjeg ikke, når det kan lade

Her får en 694-boskyle den sidste gong med filen, inden den skal

monteres. Når vi er i den lidt dyrere ende of Berettos våben, er der
håndorbejde inde over.

sig gøre at nyproducere geværer, som
er nemme at håndtere. Og slet ikke
her, hvor netop denne funktion kan
justeres. Lidt for hurtigt ud af samle-

en langt større styring og anstrengelse
for skytten.
69o-serien bliver nok afløserne for
68o-serien. Jeg har hørt, at man har
forventninger om, at 694 skal blive
den nye 682. Det ville jeg i hvert fald
ikke turde sige højt.

båndet efter min mening.
Der er lagt omkring 30 gram mere
vægt ind i baskylen i centret på geværet, og jeg synes, det giver mærkbar
bedre balance. Sammenlignet rned
692, somjeg testede samtidig, var der

t hor

en klar forbedring af balancen med
lidt mere vægti 694'eren, og den eks-

Regulering af rowildt

249A1O1 Nordik Predator
Best selleren fra Nordik, som
imiterer angstskrig fra byttedyr.
Vejl. pris 249,-

ek.

eu

249O'lO9 Nordik PIain Pain
Let at blæse i, uden at bruge
haenderne

pris

159,-

2490104 Nordik Crying Bird
Specielt udviklet til at imitere lyde
fra skadede/stressede fuqle, dette
l<a d har vist sig yders effel<tiv til
mårhunde
Vejl. pris 249,K assisk

i

pns229,-
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249O3O1 Nordik Crow

parringstiden i jan./feb.

/ 2020

ell er

Vejledende pris: 33.999 kroner.
Jægers testmedarbejder var inviteret
til præsentationen af Beretta og
Jaktia og fik rejse, kost og logi betalt.

Januar og februar er højsæson for
regulering af rowildt på reviret.
Ved at holde bestanden af ræve,
mårhunde og krager nede,
forbedres vilkårene for småvildtet.
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lmport: Normark

tra vægt ligger i midten af geværet.
Der kan monteres vægtklodser til helt
personlig afbalancering.
Jeg skød både med Br centimeter
Iøb og 76 centimeter. Jeg vil foretrække 76 centimeter - alt, hvad der rager
længere ud, kræver efter rnin erfaring

249O1O5 Nordik Fox Heat
Kald specielt udviklet til rævejagt

kild

og et anvendeligt

krage

kald. Effektivt kald for både
begyndere og øvede

pris299,-
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