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A Fabarm procura diferenciar-se dos restantes fabricantes 
por uma imagem e estilo em que o design moderno e 
arrojado assumem o protagonismo. Toda esta filosofia 
de marca está perfeitamente refletida na espingarda que 
trazemos a estas páginas, a sobreposta Elos Venti Al, de 
calibre 20.

espingarda

Fabarm Elos Venti Al Calibre 20

Ligeira e prática

Fabricante: Fabarm
País de origem: Itália
Modelo: Elos Venti Al
Tipo: espingarda de canos 
sobrepostos
Calibre: 20/76
Comprimento dos canos: 61, 66, 
71 e 76 cm
Chokes: interiores amovíveis
Coronha: madeira de nogueira 
com acabamento a óleo
Peso: 2,55 a 2,70 kg (conforme 
comprimento dos canos)
Acessórios: estojo Integral, kit 
de chokes (Short/Medium/Long/
Xtreme)
PVP: 2,205€
Distribuidor: Cacicambra
Telf.: 256 330 800

ficha técnica

Texto e fotos: alberto aníbal-Álvarez

AFabarm não só põe um 
especial cuidado no 
design das suas espingar-
das, como também um 

especial empenho nos aspetos 
técnicos, desenvolvendo soluções 
inovadoras como é o cano Tri-
bore – com perfil hiperbólico – e 
os novos chokes Inner Plus, além 
da utilização dos mais modernos 
materiais, como a liga de ergal 
(alumínio) ou o revestimento de 
titânio. Com a espingarda que 
testamos neste artigo, a Fabarm 
volta a demonstrar-nos o nível de 
alta tecnologia a que pode chegar 
uma empresa moderna que utili-
za os processos de produção mais 

desenvolvidos.
No entanto podemos dizer que 

a Elos é menos atrevida que outros 
modelos deste conhecido fabri-
cante (como a Nobile), contando 
com uma linha mais clássica e 
convencional, uma espingarda 
mais robusta que surpreende pela 
leveza e magníficio encare.

Como todos sabemos, o calibre 
20/76 teve nos últimos anos um 
verdadeiro renascimento, conver-
tendo-se para muitos caçadores 
numa opção desportiva e elegante. 
Elegante porque ao ser um calibre 
mais pequeno, as linhas da espin-
garda podem ser mais estilizadas; 
e desportiva porque são muitos 

os caçadores que hoje entendem 
ser importante dar mais oportu-
nidade à caça, embora em calibre 
em boas mãos mate tanto como o 
12. Mas para mim, a verdadeira 
vantagem do calibre 20/76 é o 
facto das espingardas serem mais 
leves e manuseáveis, permitindo 
suportar em melhores condições 
uma longa jornada de caça. Além 
disso o menor recuo incrementa o 
conforto de tiro.

Atualmente o calibre 20/76 dis-
põe atualmente de uma ampla 
gama de cargas que se adaptam 
a todo o tipo de caça, desde as 
24 gramas até às 32 (e inclusive 
mais!).

A Fabarm Elos Venti Al vem 
acondicionada num estojo rígido 
de cor caqui com revestimento de 
cordura e fecho. O seu interior, 
perfeitamente acolchoado e mol-
dado, acondiciona a espingarda 
em condições, permitindo-nos um 
transporte seguro e cómodo. Uma 
vez montada a espingarda, tare-
fa que se realiza com facilidade, 
chama a atenção a sua ligeireza 
e acabamento esmerado. A coro-
nha, báscula, cano e fuste estão 
perfeitamente proporcionais, con-
seguindo-se um equilíbrio notável 
e uma adequada distribuição de 
peso que nos ajudará a alcançar 
bons resultados de tiro.
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Fabarm elos Venti al

As mAdeirAs
As madeiras, tanto a coronha 

como o fuste, são de nogueira 
europeia com poro muito fechado 
e um veio bonito, contando com 
um acabamento a óleo. O acaba-
mento da união madeira/metal 
é muito bom, produzindo-se um 
encaixe perfeito entre as peças 
metálicas e a madeira.

A coronha tem uma linha muito 
reta e baixa, o que nos dará vanta-
gem na caça de salto, pois permite 
alinhar rapidamente a peça de 
caça com o ponto de mira. Pos-
sui dimensões normais para uma 
espingarda de caça deste calibre. 
No couce da coronha encontra-
mos um grosso calço de borracha 
macia com quase um centímetro 
de espessura, e que garante a redu-
ção do recuo de tiro.

O punho de pistola é bastante 
ergonómico, permitindo um bom 
assentamento da mão. O recarti-
lhado, tanto no punho como no 
fuste é realizado por lazer, conse-
guindo-se um bom acabamento.

O fuste, como já referimos, é da 
mesma madeira e também possui 
o mesmo tipo de recartilhado 
observado no punho.

A coronha ao ser compacta 
permite um encare rápido e fácil, 
com todas as características de 
espingarda para a caça de salto.

Os mecAnismOs
A patilha de segurança, locali-

zada no delgado da coronha, tem 
o funcionamento habitual neste 
tipo de armas, não é automática, 
pelo que sempre que desejarmos 
“travar” a arma temos que ativá-
la. Tem ainda a função de seletor 
de tiro, o que nos permite escolher 
qual dos canos queremos disparar 
primeiro. O gatilho único apre-
senta dimensões generosas, sendo 

possível regular a sua posição 
longitudinal.

A báscula é fabricada em liga 
de alumínio (Ergal 55), material 
muito leve e de elevada resistên-
cia mecânica. Exteriormente esta 
peça conta com um revestimento 
a titânio com acabamento semi-
mate. Possui gravuras de motivos 
florais, elaborados e que conferem 
grande beleza à báscula.

No interior da báscula encon-
tramos os eixos de basculamento 
dos canos – que são amovíveis – e 
o trinco que se faz através de uma 
platina de aço que trava direta-
mente aos ganchos dos canos.

A espingarda conta com sistema 
de expulsores que se ativam com 
o disparo.

Os cAnOs
Os canos são de aço, cromados 

no seu interior e do tipo mono-
bloc. Na arma que mostramos 
nestas páginas possuem um com-
primento de 71 centímetros e pos-
suem fita de 6 milímetros de largo 
que estreita aos 4 milímetros ao 
longo do seu comprimento.

Mas o verdadeiro segredo destes 
canos está no seu interior; deno-
minado pela marca de Tribore, as 
almas dos canos Fabarm possuem 
um primeiro alargamento do diâ-
metro interior a seguir à câmara 
(cone de “força”), seguido de uma 
longa zona sobredimensionada 
que termina em outra zona cónica 
que se reduz progressivamente. 
Antes do choke existe um peque-
no troço cilíndrico e de seguida 
encontramos o choke Inner Plus, 
mais longo que o normal, com 82 
milímetros, cujo objetivo é a otimi-
zação da composição do tiro, con-
seguindo melhores agrupamentos.

Os canos estão testados para 
se poder utilizar cartuchos car-
regados com granalha de aço 
(ou outro material alternativo ao 
chumbo) e a uma pressão de 1.650 
bar – em vez dos habituais e legais 
1.300 bar.

O calço tem quase um centímetro de espessura e é em 
borracha suave de cor negra.

A alavanca de abrir é cómoda e ergonómica, 
manipulando-se sem esforço.

A báscula é muito ligeira, fabricada em liga de alumínio 
(Ergal 55), leve e resistente.

Na báscula encontramos bonitas gravuras de motivos 
florais muito bem executados.

As madeiras são de nogueira europeia, contam com um 
bonito veio e acabamento a óleo.

O punho de pistola é muito ergonómico, permitindo um bom acesso ao 
gatilho e conta com recartilhado efetuado a laser.

A patilha de segurança tem dupla função; trava a arma e 
funciona como seletor de tiro.

Os canos são do tipo monobloc, cromados no interior e 
oxidados exteriormente.

Esta espingarda conta com sistema de expulsores que se 
ativam com o disparo.

O gatilho pode ser regulado na sua posição longitudinal.

A fita ao longo de todo o comprimento 
dos canos, conta com 6 a 4 milímetros 
de largo.O fuste destaca-se por ser estreito e por uma linha que se enquadra 

na espingarda.

Detalhe do interior da báscula, onde se vê a platina que trava o bloco 
dos canos.

A coronha é baixa e curta, favorecendo o encare rápido e intuitivo.

Na boca de fogo encontramos um 
pequeno ponto de mira que cumpre a 
sua função.

O fabricante fornece um kit completo de 
chokes internos.

Cómodo e prático o magnífico 
estojo que acompanha esta 
espingarda.

aValiação Final
A Fabarm Elos Venti Al é uma espingarda elegante, robusta e eficaz. 
Podemos comprovar essa eficácia durante um par de jornadas de caça de 
salto. Agradou-nos o equilíbrio e ligeireza típica de uma calibre 20. Nota 
positiva ainda para os acabamentos e o magnífico estojo que de origem 
acondiciona a espingarda.
A validade das soluções técnicas, como os canos Tribore e os chokes Inner 
Plus está mais que testada em outros modelos da marca, assim como a 
resistência da arma, já que a mesma é testada a 1.650 bar.
Uma última nota para o preço que consideramos bastante competitivo.


