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VÅPEN Rifletest
TeksT og foTo: 
ALF MARTIN BRÅTEN

Patron: Kule Oppgitt hastighet Målt hastighet Presisjon (3 skudd 100 m)

CCI 20 grs FMJ 724 m/s 695 m/s 16 mm

CCI 17 grs TNT 777 m/s 766 m/s 18 mm

CCI 17 grs V-Max 777 m/s 766 m/s 35 mm

Federal 17 grs V-Shok 771 m/s 764 m/s 12 mm

 Testskyting:

Våpenfakta:
Kaliber: .17 HMR.  

(Lagerføres også i .22 LR).
Vekt: 3,05 kg.
Lengde: 102 cm.
Pipe: 53 cm. Rustfri. Uten Åpne sikter.
Magasin: Enkeltrad boksmagasin. Fem 

patroner.
Sikring: Skyvesikring på høyre side. Låser 

avtrekker – ikke boltløft.
Stokk: Sølvgrå laminat med Monte Carlo 

kam.
Stokklengde (LOP): 35 cm.
Pris: kr. 3750,-
Lånt av: Jaktdepotet, Drammen  

(tlf: 32 88 22 70) www.jaktdepotet.no

                     ENKELTRAD 
                – ELLER? Jo da, 
vi må nok fremdeles kalle 
det et enkeltradsmagasin, 
selv om patronene har 
såpass god plass at det 
begynner å minne om 
kryssmating.

ACCUTRIGGER:  
Med accutriggeren løste  
Savage et typisk 

 amerikansk problem. Accutriggeren fun-
gerer som ei fallsikring og medfører at 
produsenten endelig kan lage avtrekket slik 
som det bør være – slik som ikke-amerikan-
ske produsenter hele tida har gjort uten noe 
acculøsning.

BOLT: Foran ser bolten ut som en hvem som helst 
rim fire bolt og bak kan vi gjenkjenne elementer 
fra Savage sin sentertenningsbolt.

ENKELT: Det er vel en overdrivelse å kalle det underbeslag. Vi snakker om en flat metallbit 
og en plastikkbøyle. Men det virker. Magasinutløseren er fin å få tak på, men fjæra som 
skyver magasinet ut de nødvendige millimeterne (tilbringerfjæra i magasinet) virker ikke 
med mindre bolten er i fremre posisjon.

STANDARD BASER: Låskassa er forboret 
for standard Weaver baser og dermed er sys-
temet meget fleksibelt. Helt noe annet enn 
den smalsporede løsningen som er å finne 
på de fleste kanttenningsrifler.

LAMINERT: Stokken 
er kraftig, kanskje vel 
kraftig for mindre hen-
der. Men den laminerte 
veden er i alle fall sta-
bil. Simmonskikkerten 
som sitter på toppen, 
en fast 4x32, er vel ikke 
noe toppverktøy på 
grynsmå blinker, men 
det var faktisk denne 
jeg brukte under test-
skytinga. 

MEN ETT GRAM BLy kan være farlig nok 
hvis det kommer fort. Og plassert med kirur-
gisk presisjon kan den vesle blyklumpen være 
rett så ubehagelig.

Det har etter hvert kommet mange produ-
senter på banen med ulike skytejern som er 
laget for kaliber .17 Hornady Magnum Rimfire 
(HMR).

Savage har for eksempel et helt fange fullt 
med slike randtennere. Jeg plukket meg ut ei 
boltrifle i rustfri utførelse med laminert stokk. 
Modellen heter M93R17 og har 20 millimeter 
pipediameter.

Det er klart at med så mye stål rundt det 
vesle hølet på bare drøye fire millimeter må 
pipa bli stabil og med godt presisjonspotensi-
al. Men konstruksjonen av den vesle nedstryp-

te .22 Winchester Magnum Rimfire (WMR) var 
nok også et presisjonsheldig stunt. 

Jeg kan i alle fall ikke legge æren for de 
gode testgruppene på kikkertsiktet som føl-
ger med. Ikke misforstå, siktet er helt greit 
det, men fire gangers forstørrelse er vel ikke 
akkurat drømmen når det gjelder jakta på de 
minste gruppene.

Samtlige av Savage sine finkaliberrifler er 
utstyrt med såkalt accutrigger (bortsett fra 
halvauto‘en). Accutrigger er en remedie som 
skal hindre utilsiktet hanefall . Den utgjør 
altså en såpass stor sikkerhet at produsenten  
har fått mot nok til å lage et skikkelig av-
trekk. 

Våpenteknisk definert er det ikke noe 
trykkpunkt, men en nesten vektløs bevegelse 

Salige Kapten Jan Åkermann karakteriserte  salongrifla som 
«haglgeværet som skyter ett hagl om gangen». Hadde han levd 
i dag, ville han ha korrigert uttalelsen til å gjelde denne rand-
tenneren i kaliber sytten.

Ett hagl 
om gangen

av en «ekstraavtrekker» som fjerner fallsik-
ringa i øyeblikket før skuddet.

Skyteteknisk definert, altså den rent følel-
sesmessige opplevelsen av hele avtrekkspro-
sedyren, mener jeg likevel at vi kan ta i bruk 
begrepet «trykkpunkt». Avtrekkeren må altså 
trekkes inn en god bit før selve avtrekket ut-
føres. Selv om denne bevegelsen er meget 
lett, minner det uvegerlig en del om et trykk-
punkt. 

Jeg har liksom ikke helt bestemt meg for å 
like denne acculøsningen. Hvorfor kunne man 
ikke bare laget ei fallsikring som ble opphevet 
ved avsikring? Jeg nevner i all beskjedenhet 
Mauser M98 og alle dens etterligninger.   

MyE Å VELGE BLANT: 
Savage er blant de som 

tilbyr godt med kant-
tenningsmodeller. Også 

venstrevåpen. Her ser du 
et knippe med lagerførte 

varianter. 

REKyLKLAKK: 
I den grad man kan 
si at .17 HMR har rekyl, blir 
denne ivaretatt av denne 
stålsylinderen bakerst på 
pipa. I stokken er det et 
tilsvarende sylindrisk hull. 
Skal vi kalle det en sjelden 
løsning? Men så lenge 
sakene fungerer er det jo 
helt greit.

 Vurdering:
 Finish  ...................... 4 av 10 p
 Tilpasning ................ 6 av 10 p
 Tekniske detaljer .... 5 av 10 p
 Funksjon .................. 9 av 10 p
 Pris ........................... 9 av 10 p

 ToTalscore 33 
av 50 p

Finish: Totalinntrykk av synlig og «skjult» finish – herunder gravyr og materialkvalitet. Tilpasning: synlig og «skjult» 
tilpasning mellom samhørende deler i tre/stål og stål/stål. Tekniske detaljer: en vurdering av tekniske løsninger og 
formgivning. Funksjon: en totalvurdering av våpenets funksjon – herunder mekanisk funksjon og presisjon (rifle). Pris: 
en vurdering av hva kjøperen får for pengene. Kommentar: Hvis nødvendig gis en samlet kort kommentar.

Poengkriterier (inntil 10 poeng for hvert av punktene):

Savage model 93R17TesTerhund & våpen


