Cabot Guns on uusi, pieni
asetehdas, joka keskittyy
tuottamaan laadukkaita
M1911-pistooleita
konservatiivisessa hengessä.
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J

ohn Moses Browningin ikinuorta
sotilaspistoolia ei tunnu ikä painavan. Päinvastoin, satavuotisjuhlat ovat suorastaan villinneet asetehtaat työstämään erilaisia juhlamalleja
M1911:n kunniaksi. Mustaruudin aikaan aseteollisuudestaan hyvinkin tunnetussa Pennsylvanian osavaltiossa toimiva, vajaa vuosi sitten perustettu firma
nimeltä Cabot Gun Company on tuonut
oman eksoottisen mausteensa tähän
soppaan. Ensimmäiset pistoolinsa tämä
osavaltion ainoa nykyään toimiva asevalmistaja sai valmiiksi kahden vuoden

kehitystyön jälkeen viime vuoden heinäkuussa.
Yhtiö valmistaa M1911-klooneja,
joiden sanotaan olevan huipputarkasti koneistettuja, parasta mahdollista
National Match -standardia edustaen.
Tällaisia aseita on yleensä nimitetty
custom-pistooleiksi, mutta koska valmistusmenetelmistä puuttuu käsin tehty
viimeistely ja sovitus, Cabot-yhtiö on
kehittänyt aseilleen uuden laatuluokan:
jälki-custom. Kysymys on siis customtasoisesta viimeistelystä, joka on tehty
liukuhihnaperiaatteella. Etuna on paitsi

hieman siedettävämpi hinta, myös osien vaihtokelpoisuus keskenään ilman
sovittamista.
Jälki-custom tarkoittaa myös esinykyaikaista, sillä Cabot Gun -yhtiö luottaa
vanhoihin hyväksi havaittuihin, mutta
työläisiin ja kalliisiin menetelmiin aseiden
valmistuksessa. Esimerkiksi runko ja luisti
valmistetaan alusta loppuun koneistamalla
ne kantikkaista, korkealuokkaista terästä
olevista harkoista. Pääosat muokataan vielä sopivan laatuisiksi kylmä- ja kuumakäsittelyillä ja niiden tasalaatuisuus tarkastetaan huolellisesti ultraäänimittauksilla.

National Standard De Luxe on juhlavin
Cabot-malli: rosteria, huolellisesti
viimeistelty ja koristeltu.

CNC-jyrsimen jälkeen osat vielä hiotaan
huolellisesti ja lopuksi kiilloitetaan käsin,
myös sisäpinnoilta. Tätä varten tehtaalla
on omat ammattimiehensä.
Osien sovituksessa Cabot Gun Company tähtää tinkimättömään laatuun tuhannesosatuuman tarkkuudella, joten
aseet ovat paitsi koreita katsella, myös
tarkkoja, toimintavarmoja ja kestäviä.
Kovapuiset kahvalevyt tulevat Wicked
Grips -nimiseltä custom-kahvojen valmistajalta. Pistoolit, paitsi perinteitä
kunnioittaen valmistetut GI-mallit, ovat
saaneet myös silauksen arkkitehdin kädestä, sillä yksityiskohtien, muun muassa karhennusten suunnittelu on annettu
muotoilun ammattilaisen tehtäväksi,
periaattella, että pistoolien pitää heijastaa yhtiön perustajien ajatusmaailmaa,
jonka kulmakivet ovat klassiset: koti,
uskonto ja isänmaa.

Sotilaskloonista vasenkätiseen
malliin
Cabot Gunin mallistoon kuuluu tällä
hetkellä seitsemän erilaista M1911-pistoolia - kaikki vain ja ainoastaan alkuperäisessä .45 ACP -kaliiperissa ja viiden tuuman piipulla sekä yksirivisellä
lippaalla varustettuna. Viime vuoden
aikana se esitteli neljä mallia ja kolme
muuta näki päivänvalon tämän vuoden
Shot Show’ssa. Pelkistetyin malleista
GI Standard, alkuperäisen sotilaspistoolin standardien mukainen, mutta huolellisemmin viimeistelty ja sovituksiltaan

muiden Cabotien tavoin tiukka pistooli.
Siitä hieman tyylitellympi malli on CGI
Standard, joka pääpiirteiltään noudattaa
sotilasstandardia, mutta siinä on muun
muassa alumiininen liipaisin ja sileät
kahvalevyt.
RangeMaster-malli on tarkoitettu totiseen kilpa-ammuntaan ja siinä on muun
muassa Novakin säädettävä takatähtäin,
Pachmayrin sormituella varustettu kahva
sekä levennetyt peukalovarmistin ja luistin salpa. Myös peukalonhankavarmistimen jatke on pidennetty ja kevennetty
iskuvasara on muotoiltu siten, ettei peukalonhanka jää väliin, kuten tavallisessa
sotilas-Coltissa.
Ruostumattomasta teräksestä yhtiö tekee kahta pistoolimallia: National Standardia ja National Standard De Luxea.
Modernisoitua M1911-mallia olevat
pistoolit on varustettu erikoisella tähtikuviolla kevennetyllä liipaisimella ja Novakin kolmipiste-säätötähtäimillä. National Standard De Luxe -mallit ovat vielä
hiukan koreampia ja huolellisemmin
viimeisteltyjä. Niitä valmistetaan vain 25
kappaleen kuluvana vuonna.
South Paw -malli edustaa pelkistettyä
tyyliä ja on viimeistelyltään rinnastet-

Cabot-pistoolin pääosat valmistetaan lastuavalla työstöllä n:o 4140 kromimolybdeeniteräsharkoista. Kuvassa luistinaihio ja tehtaan korkeinta viimeistelytasoa
edustavan Jones 1911 -mallin valmis luisti.

CGI Classic -malli on hieman hienostuneempi
versio sotilaspistoolin hengessä.

Cabot GI Classic edustaa tyyliltään sata
vuotta vanhaa sotilaspistoolia, mutta sen
laatu ja viimeistely on aivan eri luokkaa kuin
vanhojen sotapyssyjen.

Elegantti Cabot Jones 1911 on valmistajan
lippulaiva.Yhtiön mukaan 100-prosenttisesti
aitoamerikkalaisen pistoolin valmistaminen
kestää neljä kuukautta ja se vaatii 75
ammattilaisen kädenjäljen eri työvaiheissa.

Cabot-pistoolin valmis runko
viimeisteltynä. Laatutietoiset
kiinnittävät varmasti
huomiota rungon sisäpintojen
huolelliseen kiilloitukseen.

South Paw -malli on alusta
loppuun vasenkätiselle ampujalle
rakennettu M1911.

tavissa lähinnä CGI Standardiin. Se
on markkinoiden ainoa vasenkätisille
suunniteltu M1911-pistooli, jossa on
paitsi hallintalaitteet siirretty pistoolin
oikealle kyljelle, myös hylsynpoistoaukko käännetty vasemmalle kyljelle.
Kysymys ei ole siten mistään kompromissista tai modifikaatiosta, vaan alusta
loppuun vasenkätistä varten suunnitellusta pistoolista.
Yhtiön lippulaivaa, Jones 1911 -pistoolia, on tituleerattu M1911-pistoolien
“Rolls-Royceksi”. Se on eräänlainen
yleismalli, joka on tarkoitettu vähän
kaikkeen: itsepuolustukseen, tarkkuusammuntaan tai keräilykapineeksi.
Lyhyesti sanottuna se on M1911 parhaimmillaan ja sitä voisi kuvailla aseen
muotoon tiivistyneeksi amerikkalaisuudeksi. Nimensä se on saanut Cabot
Guns Companyn taustalla vaikuttavan
metallien tarkkuustyöstöön erikoistuneen Penn United Technologies -yhtymän perustajan, Carl Jonesin mukaan.
Mallia toimitetaan haluttaessa myös
hienon puisen säilytysrasian kera. Toisin kuin monissa muiden firmojen tuotteissa, Cabot Gunilla lippulaiva ei suinkaan ole kallein malli, vaan sijoittuu

Cabot RangeMaster on malliston puhdaspiirteisin urheilupistooli.

5450 dollarin hinnallaan yhtiön M1911pistoolien keskikastiin.
Halpoja malleja ei olekaan, sillä Cabotpistoolien hintahaitari liikkuu 4 750 ja 7
450 dollarin välissä. Yhtiön tavoitteena

onkin tehdä aluksi vain 200-300 pistoolia
vuodessa. Varmasti ne löytävätkin oman
ostajakuntansa ammunnan harrastajista,
jotka osaavat arvostaa korkeata laatua ja
joilla ei ole puutetta pikkurahasta.

