SAM I52

Het Stealth Recon
Scout geweer
De Amerikaanse

firma Desert Tactical Arms maakt een origineel

bullpup grendelgeweer voor scherpschutters.
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Door B.J. Martens

J\e meest in het oog springende
I-l eigenschap van het Stealth
Recon Scout geweer (behalve die rare
benaming) is zijn lengte. Of eigenlijk: het gebrek aan lengte. Een standaard grendelgeweer in kaliber .338

Lapua Magnum met een

27 inch

loop komt algauw op een totale lengte van 123 centimeter. De SRS in
datzelfde kaliber, met een I inch kortere loop, komt op ruim 95 centime-

I

ter; dat scheelt bijna 30 centimeter.
In 7,62 Nato, met een 22 inch loop,
heeft het geweer zelfs een totale lengte van niet meer dan 80 centimeter!
Qua afmetingen is het Stealth Recon
Scout geweer dus vergelijkbaar met
een M4 karabijn. In tegenstelling tot
dat wapen (in .223) is het .338 grendelgeweer echter effectief te gebruiken op afstanden tot meer dan 1500

De lengtebesparing zit hem in het

meter.

feit dat de SRS een bullpup wapen

Directeur Nicholas Young van Desert Tactical Arms toont de Stealth Recon Scout op de Shot
Show 2008.

is,

waarbij de grendel en het magazyn
achter de pistoolgreep zijn geplaatst.
Een bijkomend voordeel van die
constructie is volgens Desert Tactical

Arms dat het zwaartepunt naar achteren verschuift, waardoor het geweer
beter in balans is.
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Het Stealth Recon Scout geweer
staat

uit

be-

een stalen staartstuk en bo-

venkast, die zljn geplaatst in een
stoowaste kunststof kolf en lade.
Zoals inmiddels gebruikelijk kan de

in verschillende kleuren worden geleverd. Vóór de trekkerbeugel
is de loop voorzien van een aluminilaatste

De Stealth Recon Scout naast een

M4 karabiin.

um handbeschermer met montagerails aan vier kanten. De bovenste
montagerail loopt naadloos over in

SAIVT

Conventional 338 l.M

Vergelijking van de SRS met een conventioneel
scherpschuttersgeweer. Het lengteverschil is al
gauw 25 centimeter of meer.
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Drie van de patroonsoorten van de SRS.
Door verwisseling van loop, grendel en
magazijn is het wapen snel van het ene

Een groepje op

500 yards (457 meter).

naar het andere kaliber om te bouwen.

de Picatinny rail op de bovenkast,
Het geweer werd ontworpen voor de

.338 Lapua Magnum, maar is

snel

aan te passen voor andere munitiesoorten zoals de .300 \Win, 7,62
Nato en .243 Win door de verwisseling van loop, grendel en magazijn.

De grendel heeft een openingsslag
van slechts 60 graden. De vrijliggende matchloop is voorzien van lengte-

groeven

en heeft

volgens Desert

Thctical Arms een standaard accuratesse van ll2 MOA; op honderd
meter is dat dus 1,45 centimeter.
De kolf is voorzien van een verhoog-

de kolfplaat die met tussenstukken
verder naar achteren kan worden geplaatst. Aan de rechterkant ligt een

langwerpige magazijnpal, die liggend
met de linkerhand gemakkelijk kan
worden ingedrukt. Het stalen magazijn bevat vijf (in .338 en .300) of zeven patronen (in 7,62 en .243). Her

wapen heeft een ergonomisch gevormde pistoolgreep en een verstelbare matchtrekker. De trekkerdruk
kan worden gevarierd van 450 rct
2700 gram. Boven de trekker zit de
veiligheidspal. Naar boven is veilig,
naar onderen is vuren. Kolfen handbeschermer hebben een aantal aanzetpunten voor kordonbeugels. De
vrijliggende loop is voorzien van een

Het toebehoren van de SRS besraat
uit een Schmidt & Bender 5-25x56
PMII richtkiiker, een Harris nveepoot, titanium geluiddemper, aÊ
neembare riembeugels, verstelbare
geweerriem en Pelican kunststof
koffer. W'at er op het prijskaartje
staat is nog niet bekend. '$l'ie er meer
van wil weten kan terecht op

www.deserttacticalarms.com. Daar
kan ook vast op een wapen worden
ingetekend. De levering begint naar
verwachting deze zomer.

schroefclraad voor een geluiddemper.
De .300 en .338 versies hebben een
forse mondingsrem.

Ook op deze foto zijn de geringe afmetingen van het wapen goed te
zten,

Toebehoren

De Stealth Recon Scout is leverbaar in een aontal kleuren, waaronder
olijfgroen en coyote tan.

