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Rhino MAREK CZERWINSKI

- włoskinosoroźec
Wydoie się, iż w dziedzinie rewolwerów nic iuż nie powinno nos roskoczyć. To przeriei klorycznc
konstrukcio; sprowdzono przez ponod półtora wieku. Tymczosem włoskg firmo Chioppn od kilku |qt
oferuie bordzo ciekowy bębenkowiet o nozwie Rhino {nosolożer}, l nisko osodronq lufq, strze|oiqcy
z do|nej, o nie z górnei komory bębno. Skomplikowoło to budowę mechonizmów, zwłnszclł uderze.
niowych.

Zblizony model (Rsh-12) produkuiq Rosionie
i iesł |o ponoć ieden z noipotężnieiszych rewo|-
werów no świecie. Wcześniei zo wschodniq gro-
nicq produkowono mnieiszy wyttumiony rewol-
wer o sygnoturze OC-38.

Przewogo rewo|weru nod pisto|etem wiqże się
z iego lepszq ce|nościq; ryszok mo on słołq, nieru-
chomq |ufę' Ponodto iei-długość jest zwiększono
przez bęben, który pełni ro|ę komory noboiowei.
Rewo|wer funkcionuie niezowodnie przy róznych
nowożkoch łodunku prochowego i skroinie róż.
nych typoch i mosoch pocisków. o pisto|ecie tego
nopisoć nie możno. Slon zotodowonio rewo|weru
iest zowsze łołwo widoczny, ponodto budowo
tokiei broni iesl prostszo. W przypodku niewypotu
wystorczy ieszcze roz nocisnqć spust. Nie trzebo,
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iok w pzypodku pisto|etu odciqgoć zomko, by
usunqć wod|iwy nobói'

Pistolet z kolei mo bordziei ptoskie goboryty
i poiemnieiszy mogozynek. Duży mogozynek lo
znoczno szybkostrze|ność proktyczno. Zc.wsze
twierdzitem, że to broń no woinę, rewolwer zoś
|epiei się sprowdzo w somoobronie czy w niektó-
rych zostosowonioch sportowych.

Rhino zostot oprocowony przez dwóch kon-
s|ruktorów * EmiIio Ghisoni i Antonio Cvdązzo.
Pierwszq wersję te| broni zoprezentowono iuż
w 2003. Broń przypomino nieco iuż zopomniony
Autorevolver Motebo (rewolwer somopowlo-
rzo|ny Motebo Unico). Po śmierci Emi|io Ghisoni
w 2008, Antonio Cudozzo zobrot proiekt do
firmy Chioppo, gdzie zoiqt się nim som włościcie|

Bęben heksogonolny odchylony w lewo



Schenol bwlowy rewolweru Rhino

- Rino Chioppo. Rewolwer wdrożono do produk-
c|i w 2009, zoś iego oficio|no premiero mioło
mieisce w USA, w słyczniu 20l0, no Shot Show.

Jokie sq plusy strzelonio z dolnei komory
bębno? No|wożnieiszq kwestiq iesł słoby podrzut
|ufy i prosto|iniowe pchnięcie. Pozwo|o to no bty-
skowiczne oddonie koIeinego strzotu, noweł
w sol idnym kol ibrze .357 Mognum. Z Rhino
totwo iesł strze|oć szybkie dub|ety, o ieś|i użyiemy
umiorkowonego noboiu .38 Speciol odrzut iest
wręcz rekreocyiny.

Miotem okozję porównoć wersię Rhino 20DS
z Co|łem Dełective Specio|, przy uzyciv noboiów
Remington .38 Spc *P, z pociskiem JHP. Energio
kinetyczno pocisku (Eo) nie przekroczoło 3ó0 J.
Obo rewo|wery mo|q proktycznie tę somq mosę
i identycznq długość |uf (51 mm), o|e podrzut
okozot się znocznie silnieiszy w przypodku Co|to.
StrzeIonie z k|osycznei, omerykońskiei konstrukcii
nie byto przyiemne, nolomiost Rhino trzymot się
dłoni |ok zoczorowony...

No dystonsie 15 m wszystkie strzoty oddone
z Rhino (w moksymolnym tempie,  w ok.  

. l ,5

sekundy, w systemie Doub|e Acfion) mieściły się
w woiskowei torczy 23 P. Zochowonie tego
somego czosu w przypodku Colło okozoto się
niemoż|iwe. Odrzut Rhino kierowony iest no
nodgorstek slrzelco, o nie nod nim. Tokiei prze-
wogi nie sposób przecenić. Lufo Detective Spe-
cio| było so|idnie podrywono, do tego dochodził
spory odrzut. Powiórne noprowodzenie broni no
ce| zobieroło cenne ułomki sekund. W rezuhocie
uzyskonie zb|iżonego wyniku wymogoło dwu-
krotnie dłuższego czosu. No morginesie, Jerry
Micu|ek oddoie ó ce|nych strzołów z Rhino
w iednq sekundę, o|e umieięłności tego slorego
mistrzo sq legendorne.
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WersjoWhile Rhino 30DS
ka[,.357 Magnum
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Klipy ułałwioiqce łodowunie rewolweru

Gólna szyno nonlożowo |icałinny,
w muszce wsławka ze świolłowoden

Iilechonizn wewnęIrzny
rcwolweru Rhino
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Regulow ana szczerbi nko
na złotei wełsii Rhino

Noipopulornieisza
wetsia łewolweru
z lufq dł. I02 nn
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Romo Rhino wykonono iest z lekkiego stopu
(Ergo| 55), notomiost wszystkie podzespoły
wewnętrzne (z bębnem i lufq) sq z kutei sto|i.
PozwoIito to no wyroźne ogroniczenie mosy
broni. Produkclo iesi prowodzono no noinow-
szych obrobiorkoch CNC.

Szkie|ei rewo|weru |est większy od mołego
szkieletu J firmy Smith & Wesson, ole mnieiszy od
romy typu K.

Mecho nizm spustowy, oprocowo ny przez Emi-
lio Ghisoniego lest wyiqtkowo zworty. Pozwolito
to no skrócenie szkieletu Rhino oż o kiIkonoście
mi|imetrów. Broń iest krótszo od pozostołych
rewo|werów o podobnei długości Iufy.

Odchy|onie bębno do łodowonio i roztodowo-
nio broni odbywo się nie iok w systemie Co|to czy
Smith & Wessono, |ecz po odciqgnięciu dużego
przycisku umieszczonego tuż obok kurko, z iego
lewei strony.

Zo szczerbinkq, z lewei strony umieszczony lest
wskoźnik nopięcio ig|icy, oznoczony czerwonym
ko|orem. lnformuie on stze|co o gotowości broni
do strzotu. Jest lo konieczne, bo ston nopięcio
kurko nie iesl widoczny iok w zwyktym, klosycz-
nym rewo|werze, slrze|oiqcym z górnei komory
bębno. Kurek zewnętrzny iest w tym przypodku
ty|ko dźwigniq służqcq do nopinonio kurko włości.
wego, ukryiego wewnqłrz chwytu' Co ciekowe,
owo dźwignio _ kurek po nopięciu wroco do pier-
wotnei pozycii. Nie pozwolo to no wizuolne stwier-
dzenie czy broń iest golowo do strzołu, d|otego
zostosowono wskoźnik nopięcio kurko (igIicy).

Rhino produkowony iesł w ko|ibroch: .357
Mognum / .38 Spec io l ,  .40 Smith & Wesson i  9
mm Luger. Wcześniei Wypuszczono go łokże pod
nobói 9 x 2l . Ten ostotni jest używony w kroioch,
gdzie nie możno słosowoć 9 x l9 Poro' Noboie
pistoletowe (9 mm i .40) moiq łuski z wtokiem,
co wymogo łodowonio zo pomocq specio|nych
k|ipów. Kożdy rewo|wer mo w ukompletowoniu 3
tokie k|ipy, dodotkowe możno dokupić'

Włosko broń, pewnie ze wzg|ędu no swói
nieco futurystyczny wyg|qd zdqzyto iuż wystqpić
w k i lku f i lmoch fobulornych (np.  w 17 odc inku
Nikity czy w Coverf Afioirs\, w zwiqzku z czym
stoie się bordzo modno, zwłoszczo w USA.

Rewo|wer Rhino przypodt do gustu również
strze|com spońowym (kon kurencie I PsC/|CoRE),
którzy zozqdoli długiei" odmiony ko|. 9 mm
Luger, funkcionuiqcei wytqcznie w systemie DAO
(Doub|e Action On|y). W lnternecie dostępnych
iest mnóstwo fiImów instruktożowych o tei broni,
nie mo więc noimnieiszego prob|emu z pozno.
niem budowy, obstugi czy iego konserwocii.

Broń wyróżnio się heksogono|nym bębnem.
Nie mo on ksztołtu wo|co, |ecz groniostosłupo
sześciokqtnego prowidłowego. Proście| rzecz
uimuiqc to toki k|ocek o sześcioboku w podśto-
wie. HeksogonoIny bęben ogroniczo szerokość
broni, ułotwio to ie| skryte noszenie. Poiemność
bębno iest stondordowo i wynosi ó noboiów.
Dość nietypowy wydoie się ksztołt oktodzin
chwytu. Ostro zokończony dół chwytu i iego nie-
wie|kie wymiory nie będq roczei posowoć oso-
bom o dużych dłonioch. D|otego {irmo oproco.
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WersiaWhite Rhino
30DS ko[..357

Mognum
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Rhino 20 DAO Black

Rhino óODS kol..357 lllognun

woło oktodziny róznei wĘ|kości (smo||, medium
i |orge). Sq one wykonone z orzecho, gumy bqdź
skleiki, w różnych ko|oroch.

Lufy rewo|werU mogq mieć dtugość 2,3, 4, 5
| u b  ó  c o | i  ( 5 1  , 7 6 ,  1 0 2 ,  1 2 7  | u b  l 5 2  m m ) ,  c o
pozwolo no dobronie wersii noibordziei spet-
nioiqcei nosze oczekiwonio. Dtuższe |u{y (od 7ó
mm) moiq Vvysokq, wenty|owonq szynę. Jeś|i
|ufo mo długość ó co|i rewo|wer mo integroInq
górnq szynę Picotinny, pozwoloiqcq no osodze-

nie no broni kolimoloro bqdź |unety typu |ER.
Wszystkie modele z |ufq 102 mm (|ub więcei)
dysponuiq też dolnymi szynomi Picołinny. Dłu-
gość boz montożowych Picotinny zo|eży od dłu-
gości Iufy. Doie to moż|iwość zomoniowonio no
broni Ioserowego wskoźniko ceIu (LWC) czy
lotorki toktycznei. Wszystkie odmiony moiq kon-
łrostowe, świottowodowe muszki w koIorze
czerwonym i regulowone szczerbinki, zo wyiqt-
kiem rewo|werów z |ufomi dtugości 5,l mm.
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Rhino Charging ó0DS kol.9 nn Luger

Rhino z lulq dł. I27 nn

Szczerbino również może być wyposożono w 2
wstowki ze świotłowodów.

Prócz trodycyinego, czornego wykończenio
dostępne sq wersie wykonone w nik|u i w for-
boch Cerokote. Bordzo ciekowie wyglqdo
odmiono White Rhino (Bioły Nosorożec) pokry.
wono iosnq, potynowonq forbq Cerokote. Model
ten (30DS) produkowony iest wytqcznie w koli-
broch .357 Mognum i  9 mm Luger,  z  lufq dtugo-
ści76 mm, z okłodzinomi z szoro _ biołe| sk|eiki.

Specio|nie do zostosowoń spońowych oproco.
wono modfikocię Chorging Rhino óODS ko|. 9
mm Luger, vrytqcznie w uktodzie DAO (Double

Action On|y, bez moż|iwości wĘpnego nopięcio
kurko). Broń z |u{q długości l52 mm dysponuie
zmodfikowonym mechonizmem spustowym,
z oporem 3 kg. Bęben iesl chromowony, szkie|et
oksydowony. Oktodziny chvqdu wykonono z szorei
sk|eiki' Rewo|wer łen chorokteryzuie się wyiqtkowo
wysokq celnościq i minimo|nym odrzutem, iego
moso cołkowito wynosi 940 g, dtugość270 mm.

Do ce|ów ochrony osobistei nodoiq się głów-
nie wers|e z |u{omi dtugości 2 - 3 cole. Nrr|eży
iednok pomiętoć, iz nie wykorzystuiq one cotego
potenc|ołu potężnego noboiu .357 Mognum. To
omunicio pokozuie petnię swoich możliwości
dopiero przy |u{och długości 5 - ó co|i. 4 co|e
(102 mm) to proktycznie minimum. Krótkie |ufy
generuiq polężny huk i znoczny ptomień wy|o-
towy, |epiei więc wykorzystywoć w ich przypodku
słobsze noboie .38 Specio|. Możno ie bezpiecz-
nie stosowoć w broni kol. .357 Mognum. Nie-
które wersie z noikrólszq |ufq oferowone sq tokże
w svstemie DAO.

odrzut kożdei wersii iesi umiorkowony, nowei
podczos strzelonio gorqcymi łodunkomi .357
Mognum. Dotyczy to zwłoszczo Rhino z Iu{omi
dtugości  127 i  152 mm. Moim zdoniem iest
porównywoIny do pchnięcio wyzwo|onego Przez
stondordowy rewolwer o podobnei mosie, ole
strze|oiqcy znocznie słobszym noboiem ko|ibru
.38 Specio|. Nowet odmiony noi|żeisze, z |ufomi
bordzo krótkimi dobrze to|eruiq omunicię .357
Mog., choć oczywiście toworzyszq temu ciekowe
efekty wizuoIne i dźwiękowe.

Z uwogi no nietypowe ksztołty rewo|weru,
Chioppo oferuie wtosne kobury, do |uf różnei
długości .

Eksperci od dziesięcioIeci gtosiIi koniec ery
rewo|werów. P|ostikowo mydelniczko W rodzoiu
G|ocko mioto ostołecznie zepchnqć store bęben-
kowce no śmietnik historii. Nie okozoło się io
prowdq. Rhino udowodnio niedowiorkom, że
rewo|wery wciqż moiq swoiq niszę i tokq broń
możno skutecznie modernizowoć. Chioppo

Rhino ó0lDSWhite
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Slnelonie z rewolweru Rhino

oprocowoto rewo|wer no miorę XX| wieku, o ów
włoski nosorożec dziedziczy wszystkie zo|ety tro.
dycyinei konstrukcii dodoiqc nowe, rewolucyjne
rozwiqzonio. I dlotego iest godny uwogi.

Nie ukrywom, że iestem bordziei rewo|werow-
cem niż pisto|eciorzem. Liczq się d|o mnie niezo-
wodność i prostoto rewo|weru' Cenię solidny
nobó i  .357 Mognum.

Ktoś kiedyś nopisoł, że Rhino iesi łok brzydki,
że oż piękny. Cóz, o gustoch się ponoć nie dys-
<utuie' osobiście nie podoboiq mi się iylko noi.
<róĘze mo'dele iei broni. z |rrfomi długości 51

mm. Nie sposób |ednok pomy| ić Rhino z żodnq
innq broniq; iuż no pierwszy rzuł oko ten włoski
nosorożec ewideninie się wyróżnio.

Czy to broń mo wody? Dlo mnie ty|ko iednq _
cenę. Jok byśmy nie |iczy|i, zo podstowowy mode|
Rhino trzebo zoptocić ponod 4 tys. zł. No||epsze
odmiony (np.  Chorging Rhino kol .  9 mm Luger)
kosfuiq grubo ponod 5 tys' zł. Czy worło ty|e
zoplacić? W mym paekononiu _ worto' Dobro
broń musi mieć swoiq cenę.


