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B725 Hunter

Lealacsonyítva
A Browning Citori névre keresztelt bock rendszerű sörétes puska 1973-ban költözött be a vadászok
fegyverszekrényébe. Az idei IWA-n mutatkozott be
az európai vadászközönségnek a Citori-n alapuló
legújabb Browning modell, a B725-ös, vadász és
sport változatban. Mind a DWJ, mind pedig a Magyar
VADÁSZLAP szerkesztőségének módja volt a B725ös Hunter modelljének gyakorlati kipróbálására.

John Moses Browningnak, az Utah szövetségi állambeli Ogdenből
származó zseniális fegyverkonstruktőrnek 1926. március 30-án
jegyezte be a szabadalmi hivatal 1.578.638-39 számon az „Overunder”, azaz az egymás fölött elhelyezett csövű sörétes puska
szabadalmi oltalmát. Ezt a csőelrendezést nevezi népiesen a hálás
utókor „bock” puskának. Sajnos azonban az 1926-ban elhunyt J. M.
Browning már nem érhette meg a prototípus 1931-es bemutatóját.
Már az első Browning bock puskák is automatikus ejektorral és kettős elsütő billentyűvel rendelkeztek. A ma már legendának számító
B25-ös modellhez Val. A. Browning konstruált egyes elsütő billentyűt és csőelőválasztó biztosítót. Az eredeti konstrukció előremutató
voltára mi sem jellemzőbb, mint hogy azóta a lakatszerkezet vagy
a zár lényegében alig változott!
Közel 80 évvel a legendás B25-ös megjelenése után a puska – borsos áron – még mindig megrendelhető a Browning Custom Shop-
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A visszarúgást csökkentő Inflex tusatalp
műkődési elve
jában. Azonban már 40 évvel ezelőtt sem volt titok; a zömmel kézi
munkával Herstalban gyártott és ezért méregdrága B25-össel nagy
eladási darabszámot nem lehet elérni. A dilemmára a választ az
1973-ban bevezetett és a japán Mirokunál készített B25-ön alapuló,
azóta különböző változatokban, közel egy millió példányban gazdára talált Citori modell adta meg.
A legújabb B725-ös, mint a többi Browning modellnél már megszokott, két egymás mögötti csőkampóval rendelkezik, amelyek közül ténylegesen csak a hátsó osztott csőkampó zár. Ezt a második
osztott kampót zárja a Scott-kulcs által mozgatott 27 mm széles záró
ék. A baszkül viszonylag magas oldalai szintén a csőfar stabilitását
és biztos vezetését szolgálja. A lakatszerkezet alapját a már több évtizede bevált konstrukció adja.
A precíziós öntéssel Anson &
Deeley módra készült kakasok tengelye 32 milliméterrel
a tűzfal mögött helyezkednek
el. A belső kakasok a véletlen
elsülés
megakadályozására
egy biztonsági retesszel vannak ellátva, amely meggátolja,
hogy a kakas biztosított helyzetben pl. megütéskor vagy
leejtéskor az ütőszeget elérje.
A biztosított fegyvernél az
elsütő billentyű és a rudazat
között nincs semmilyen kap- Az új és a régi choke közötti
csolat, az csak kibiztosításkor különbség 500 lövés után
jön létre! A gyártó által igen
gyorsnak jellemzett egybillentyűs elsütésű lakatszerkezet a korábbiaktól eltérően mechanikusan vált, nem pedig a lövés visszarúgásának hatására. Így a puska akkor is elsüthető, ha csak az egyik csőben
van töltény. Az elsütő billentyű, ahogy az egy jó házból való sörétes
fegyvernél elvárható, 1500 grammnál „szárazon” kiold.
A B725-ös baszkülje a belső kakasok átalakítása miatt a már említett Citori modellel szemben 4 milliméternél alacsonyabb, így az
ösztönös célzás lényegesen könnyebb.

Ez az oldal DR. PALKOVICS GYÖRGY (Budapest) támogatásával jelent meg.
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A B725 lakatszerkezete

A hagyományos és a 4 milliméterrel
alacsonyabb oldallemez arányai

Az Invector DS kettős tömítési
szűkítőfurat (choke) elhelyezkedése

A „back bored” névleges kaliber feletti cső belső kialakítása
Külön misét érnek meg a B725-ös újratervezett csövei. Mint
a Browningnál már megszokott, a csövek egy szakaszának belső átmérője a névleges kalibernél nagyobb. Ezt nevezik a Browningnál
„back bore” csőnek. A B725-nél a nagyobb átmérő irányába mutató
kúposság hosszabb az eddig gyártott modelleknél. Így nő a sörétszemek sebessége, csökken a súrlódásuk és a deformációjuk, javul
a szóráskép és csökken a puska visszarúgása.
További újdonság az „Invector DS”-nek elkeresztelt cserélhető
szűkítő furatok. A DS, a „double seal” megjelölés a kettős tömítésre
utal, a szűkítő furat és cső közötti csavarmenet szennyeződésének
csökkentésére szolgál. A hibátlan tömítésről a szűkítő furat külső palástján lévő, közel 80 mm magas rézgyűrűk gondoskodnak.
A szépen erezett diófából készült tus és előagy pikkelyezése jó
fogást tesz lehetővé, az acél-fa illesztések kivitelezése hibátlan. Újdonság a rugalmas „Inflex” tusatalp, ahol alátétek segítségével a tus
hossza változtatható, a téli, illetve a nyári öltözékhez igazodva. Annak
ellenére, hogy a B725 súlya 3250 gramm, 400 grammal könnyebb az
elődeinél, mind a lőtéren, mind a vadászaton többek egybehangzó
véleménye szerint kiválóan teljesített. Jóllehet a 400 gramm hiánya
„fájdalmasan” érinthetné a vadász vállát, köszönhetően azonban az
alacsonyabb baszkülnek és a jól átgondolt tusatalpnak, a puska jól
kezelhető és villámgyorsan lehet vele ismételni.
A jól kiegyensúlyozott B725 közel három kilós súlyával apróvadhajtásokon, libázáskor vagy vadkacsa-húzáson igen hasznos és tartós társa lehet annak a vadásznak, aki az ellenértékét, 2550 eurót
vagy az annak megfelelő forintot leszurkolja.
Walter Schultz és Bálint Elemér

Ez az oldal SZOLLÁR ANDRÁS ÉS FIA (Siófok) támogatásával jelent meg.

1.) Az elsütő billentyű rövidebb úthossza a rudazatig
2.) Az elsütő rudazat csökkenett úthossza a kakasig
3.) Az elsütő billentyű sütés utáni továbbmozgásának
behatárolása („Trigger stop”)
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