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Argo E 

Simplesmente única 

 

A Benelli apresentou a nova Argo E, com E significando “Endurance”.  

Vai estar disponível em quatro versões: 

 

  

Apesar deste novo modelo apresentar praticamente a mesma linha e estilo da gama Argo, 

incorpora um conjunto de novas soluções técnicas e funcionalidades que a tornam numa 

carabina semiautomática simplesmente única no mercado.   

Algumas das inovações apenas são percebidas pelos especialistas, mas há uma que é bem 

evidente e que tem a ver com o sistema de recuperação de gases. 

Enquanto na Argo o grupo de recuperação de gases e o pistão são em liga de metais leves, na 

Argo E o grupo de recuperação de gases e o pistão são fabricados em aço inoxidável. A 

configuração e o novo desenho que apresentam torna esta carabina extremamente tolerante 

aos depósitos e outras partículas, não querendo isto dizer que o cilindro e o pistão não devam 

ser limpos pelo menos uma vez por ano.  



 

As  especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio. 
Espingardaria Belga, S.A. 

2011 

Com alguns tipos de munições os depósitos de partículas resultantes do disparo (e 

especialmente se a carabina não for limpa e não funcionar por largo período de tempo) podem 

formar uma crosta que influencia negativamente o funcionamento e, no limite, pode bloquear 

o pistão e o grupo de recuperação de gases.  

Este facto não é consequência de se dar muitos tiros seguidos com a carabina, mas sim é o 

resultado de se deixar uma carabina sem manutenção por longo período de tempo. Neste 

período os depósitos podem ainda iniciar um processo corrosivo, acelerando o desgaste 

normal dos componentes, resultantes dos gases com elevada pressão e temperatura. 

Com o grupo de recuperação de gases e o novo design do pistão da Argo E os riscos derivados 

da acumulação de depósito resultante da combustão da carga propulsoras são praticamente 

inexistentes, como foi comprovado pela Benelli após milhares de tiros efectuados sem que 

tivesse sido limpa a carabina. 

De qualquer forma aconselha-se sempre a limpeza periódica dos componentes da carabina. 

À parte a inscrição da letra E de “Endurance” na báscula, a nova Argo E não se distingue 

esteticamente da Argo senão pela presença de fibra óptica na fita de batida, introduzida para 

facilitar a aquisição da mira, mesmo em condições de pouca luminosidade ou sobre um fundo 

escuro. 

Mas as inovações não acabam aqui. Na Argo E coronha e o fuste em raiz de nogueira (grau 2 

com acabamento a óleo) apresentam um novo recartilhado, designado por “Wood Touch”, 

que lhes confere uma excelente pega.    Na Argo E Class a coronha e o fuste são em raiz de 

nogueira de grau 3, com acabamento a óleo. Em relação à sua versão precedente, Argo 

DeLuxe, a Argo E Class foi completamente renovada, segundo critérios de elegância, 

privilegiando motivos formais mais associados às armas longas de canos estriados. 
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Especificações técnicas da ARGO E  

 

Calibre 30-06 Springfield, .300 Winchester Magnum, 7x64 Brennecke, 

.308 Winchester, 9,3x62, 338 Winchester Magnum 

Mecânica Obturador geométrico com cabeça rotativa, grupo de 

recuperação de gás com pistão com pequeno curso - sistema 

ARGO auto-regulado  

Báscula Em Ergal, com acabamento anodizado ou niquelado 

Canos  Permutáveis, em aço Cr Mo martelado a frio, com 6 estrias e 

passo direito, tratamento criogénico, comprimentos de 51 cm a 

61 cm, dependendo do calibre e modelo 

Coronha  Coronha tipo Montecarlo e fuste em raiz de nogueira grau 2 

(grau 3 na Argo E Class), recartilhado “Wood Touch” desbastado 

a laser, acabamento a óleo/cera; kit de variação da queda [crista: 

39/41/42,5(de série)/44/46 – calço: 48/53/58(de série)/63/68) e 

desvio (direito ou esquerdo); comprimento da coronha 354 mm; 

chapa-de-couce permutável anti-recúo em borracha com 

comprimento de 346 mm (curto) ou 364 mm (longo) 

Coronha Comf. Coronha e fuste em tecnopolimero (verde na Amazonia Green), 

recartilhado “Air Touch”; kit de variação da queda [crista: 

41/43(de série)/44,5/46 – calço: 52/57(de série)/62/66) e desvio 

(dir. ou esq.); cristas permutáveis em Technogel com três alturas 

diferentes; comprimento da coronha 354 mm; chapa-de-couce 

permutável em “Air Cell” com comprimento 344 mm (curto) ou 

364 mm (longo) 

Segurança manual  Tranversal sobre o gatilho, reversivel e silenciosa  

Acabamento Báscula anodizada negra ou niquelada, canos e “fodero” 

oxidados 

Alça e ponto-de-mira Ponto-de-mira vermelho translúcido, completamente ajustável 

lateral e verticalmente e, a pedido, com túnel de protecção; meia 

fita de batida em fibra de carbono com fibra óptica inserida; 

fodero preparado para montagem de régua / base tipo Weaver / 

Piccatinny 

Carregadores Prismáticos amovíveis de 2, 4 e 10 tiros nos calibres standards; 

2, 3 e 5 tiros no calibre 300 Winchester Magnum; 2 e 4 tiros no 

calibre 9,3x62.  
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Peso 3,250 Kg aprox. (variável em função das madeiras, dos calibres 

e do comprimento do cano) 

 

 

Teste de Endurance 

 

Fiabilidade, durabilidade, robustez, precisão e segurança. 

A Benelli é o único fabricante em todo o mundo que decidiu submeter duas das suas 

carabinas a uma autêntica prova de fogo, com os resultados certificados por uma 

entidade independente, o “Banco Nazionale di Prova”, organismo italiano responsável 

por todos os testes de armas fabricadas em Itália, sediado em Gardone Val Trompia. 

Esta entidade é internacionalmente reconhecida e respeitada pela fiabilidade dos seus 

testes e certificações.  

Apresentamos de seguida alguns dos testes efectuados e reservamo-nos para mais 

tarde um relatório mais detalhado. 

Neste teste foram utilizadas duas Argo E Comfortech calibre 30-06 Sprg. Uma 

disparou mais de 3.000 tiros, a outra foi submetida a provas de resistência a que mais 

nenhuma outra da sua categoria tinha sido. 

 

 


