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Steyr SSG 
Carbon

novidade

A Steyr Mannlicher apresentou como novidade neste ano uma nova da carabina SSG. A Steyr SSG 
Carbon utiliza uma nova coronha de carbono, mas ao contrário da SSG 08 de coronha retrátil, a nova 
Carbon é fixa.

  pedro vitorino

No stand da Steyr Mannlicher 
na última edição da IWA em 
Nuremberga (Alemanha) era 
possível tirar uma foto com 

a nova HS .50 M1 de padrão 
camuflado num cenário idêntico 
às montanhas do Médio Oriente.



 | 13Armas
& Tiro

A 
nova coronha é fabricada 
por um processo de 
moldagem em que as 
diversas camadas de 
carbono são orientadas de 

modo a assegurar a maior resistência 
a tensões e pressões nos três eixos 
direcionais, simultaneamente 
garantindo um peso reduzido. A Steyr 
batizou este processo de produção em 
carbono de SMC (sheet molding 
compound), além das propriedades 
mecânicas da coronha o visual da 
nova SSG Carbon também é único.

ergonomia
Mas não foi unicamente no aspeto 
da resistência que a Steyr orientou a 
coronha desta nova carabina. A 
ergonomia influenciou o design 
desta arma, que tem uma orientação 
nitidamente mais civil que a SSG 08, 

Ficha técnica

Steyr SSG Carbon
Origem: Áustria
Tipo: carabina de repetição manual

Calibres .243Win.; .308Win.; .300Win.Mag.; .338Lap.Mag.
Gatilho direto
Comprimento dos canos (cm) 60 cm; 69 cm no calibre .338Lap.Mag.
Comprimento total 1.186 a 1.287 mm
Carregador amovível, 10 munições nos calibres .243Win. e .308Win.;  
 8 munições no calibre .300Win.Mag.; 6 munições no calibre   
 .338Lap.Mag.
Coronha em carbono
Peso 4,8 a 5,3 kg
PVP:  n.d.

Bush camo

SSG 08 e HS .50 M1
no rol de novidades que a Steyr Mannlicher apresentou no ano em 
que comemora o seu 150º aniversãrio (1864-2014), encontramos duas 
novas versões das “especializadas” carabinas SSG 08 e HS .50 M1, 
ambas com um novo padrão camuflado denominado Bush Camo.
A Steyr SSG está disponível no mesmos calibres que a SSG Carbon, 
enquanto a HS .50 M1 dispara – como o seu nome indica – um único 
calibre, o .50 BMG, com carregador de 5 munições. o cano da HS 
.50 M1 é martelado a frio, tem um comprimento de 90 cm e a marca 
garante excelente precisão até aos 1.599 m. o da carabina sem ótica 
montada é de 14,2 kg!

deixando de lado a coronha retrátil 
desta última.
A coronha tipo thumbhole possui um 
apoio extensível na parte posterior 
(junto ao couce) e um punho quase 
a 90 graus, que combinado com o 
fuste preparado para bipé extensí-

vel, tornam a SSG Carbon numa 
excelente opção para o tiro de 
precisão a longa distância. Estas 
disciplinas de long range shooting 
estão a ganhar imensos adeptos nos 
países do centro e norte da Europa. 
Os atiradores disparam a alvos 

colocados a 300, 600 e 1.000 
metros, mas sem colocar as 
carabinas em bancadas de bench 
rest. O tiro é feito na posição deitado 
e a arma unicamente pode estar 
apoiada nos seus próprios suportes 
- bipé e apoio de coronha. a   

A HS .50 M1, de calibre .50BMG, 
com o novo padrão Bush Camo.

A mais ligeira SSG 08 em Bush Camo, 
aqui com uma coronha que impede a sua 
comercialização em Portugal.


