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Ebben a cikkben két, az
által forgalmazott, kedvező árfekvésű
puskát mutatunk be.
A két amerikai fegyver
tesztelését Weigl Árpáddal, a Beo-pa-Weigl
vadászbolt tulajdonosával együtt végeztük.

Ruger American Riﬂe

A tengerentúl legnépszerűbb gyakorlófegyvere .22LR, .22WMR és
.17HRN kaliberben érhető el. Amerikában és Európában ezeket a puskákat lőkészségük fejlesztésére és szinten tartására használják a külhoni
nimródok. Tesztünk egyik célja, hogy
kedvet ébresszünk egy ilyen olcsó
puska, olcsó lőszer párosításához,
amellyel a gyakorlás minden vadásznak segítséget nyújthat az igazi vadra
leadott pontos lövés eléréséhez.
Nézzük a fegyvert! A puska teljes
egészében az USA-ban készült. A Ruger American Riﬂe fegyvere szinteti-

kus tussal készül, amely ergonómiailag jól kialakított, minden időjárási
körülmény között biztos fogást ad, és
ráadásul állítható pofadék is jár hozzá. Könnyen kezelhető a zárszerkezete, ﬁnoman, csendesen működik.
Tárába 4 db lőszer fér, a tár nagy
szilárdságú műanyagból készül. Ún.
nyakbiztosítóval van ellátva, jól látható a tűzkész állapot. Elsütőbillentyűje
Ruger Marksman, aminek jellemzője,
hogy a billentyűben is van egy beépített biztosítás, a véletlen lövés megakadályozására. A puskatokba integrálták a távcsőszereléket tartó sínt.
Súlya 2,85 kg. Ára: 399 euró.
Többfajta .22LR lőszerrel próbáltuk, 50 m-en mindegyikkel 1 MOA-n
(2,7 cm) belül tudtunk lőni, ami ebben a kategóriában kiemelkedően
pontosnak számít.

Browning X-Bolt

A második amerikai fegyver az 1000
euró alatti kategóriában szereplő
Browning X-Bolt Hunter puska,
amely 308W., 30-06, 270WSM,
300WSM kaliberben érhető el.

Kézbe fogva, kellemes tapintású.
Elsőre a jó fogást adó fatusa és a viszszarúgó erőt csökkentő gumi agytalp
tűnik szembe a puskán, ami a magnum kalibereknél igencsak elkél.
A mai divatnak megfelelően, irányzék nélkül forgalmazzák, de szükség
esetén irányzékot is tud hozzá adni
az Akah. Balkezes verzióban is elérhető. Súlya: 3,15 kg.
Tára nagy szilárdságú műanyagból
készül, 4 lőszer befogadására alkalmas. A zárdugattyú könnyen, olajozottan működik. Különlegessége a fogantyún lévő nyomógomb, amelynek
megnyomásával a csőben lévő lőszert
biztonságosan, a zárdugattyú elfordításával és kihúzásával lehet üríteni a
csőből. Ezt eddig csak drágább kategóriájú fegyvereken láthattuk. Ne felejtsük el, hogy a vadászbalesetek nagyobb része a fegyver töltésekor-ürítésekor következik be! Biztosítása kétállású nyakbiztosító, abszolút halkan
működtethető. Az elsütőbillentyű az
ún. Feather Trigger™ rendszerű, ami
precíz, ﬁnom elsütést ad. Engem a Blaser R93 puskám sütésére emlékeztet.
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Weigl Árpád a Browning X-Bolt Hunter puskával; az asztalon a Ruger American Riﬂe
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termékek gyakorlati tesztje

Távcsőszerelék a tokba integrált
4 csavar helyére szerelhető, a forgalmazó vagy a saját Browning szereléket, vagy a szintén általuk forgalmazott Recknagel távcsőszereléket
ajánlja. A csőtorkolatban lévő bemarás a cső pontosságát javítja. 3 fajta
lőszerrel próbáltuk 100 m-en. 2 lőszerrel 4 cm-es, a harmadikkal 6 cmes szórásképet tudtunk lőni, ami
igen jónak számít.
Összességében mindkét amerikai
fegyver az árához képest kiváló minőségű, mind gyakorlásra, mind vadászatra ajánljuk.

A teszthez a helyszínt a Budakeszi
Lőtér biztosította.
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 052/2
Hrsz., Tel.: 06-20/512-8489, E-mail:
loterinfo@gmail.com, Web: www.
loterkft.hu
A lőszert, a távcsőt és a távcsőszereléket a Beo-Pa Kft. biztosította.
Cím: 1122 Budapest Kékgolyó u.
6. (udvar), Tel.: +36 (1) 201-0486
E-mail: info@beo-pa.hu, Web: www.
beo-pa.hu *

