Minden időkre születtek…
Szoboszlai Lajos

A Browning és magyarországi viszonteladó partnere, a Vadvil Kft. jóvoltából két világhírű cég termékeit próbálhattam ki vadászataim során. Rövid ideig tartó keresztapaságom alatt
igyekeztem a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, ugyanakkor a gyakorlatban minél jobban megismerni
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a reám bízottakat.
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Az új fegyver egy Browning X-Bolt Stainless Stalker
243. win kaliberben, megkoronázva a Schmidt
Bender Stratos 2,5–13x56 céltávcsövével. Maga ez a
párosítás már első látásra lenyűgözött.
A vadászfegyvert megjelenése, színvilága is
egyedivé teszi. Az éjfekete kompozittusba beágyazott, ezüstszínű, rozsdamentes acélcső akár az éjszakában futó Tejútrendszer.
Korábban több vadásszal beszéltem, és azt tapasztaltam, hogy a kompozittustól idegenkednek,
röghöz kötötten ragaszkodnak a fatushoz. Szerintem egyáltalán nincs igazuk. Megértem, az európai vadászra az a jellemző, hogy nagyobb hang-

súlyt fektet a külsőségekre, mint a használhatóságra. Szép fegyvereket azonban az interneten is lehet nézegetni. Aktív vadásznak, aki az időjárásra
tekintet nélkül és sokszor nehéz terepen vadászik,
különösen előnyös a szintetikus tus és a rozsdamentes tok. Minden időkre való!
A fegyvert kézbe véve ért az első kellemes meglepetés. A ridegnek vélt tusnak kellemes, bársonyos gumitapintása van. Akár hidegben, esőben
vagy melegben használtam a fegyvert, jó érzés volt
megfogni. Az előagy szinte beleül az ember kezébe,
stabilan fogható és csúszásmentes. A titok nyitja a
Dura-Touch Armor speciális bevonatú felületkezelés, amit az amerikaiak is nagyon dicsérnek.
A fegyver a céltávcsővel szerelve ideális súlyelosztású, meglepően könnyűnek éreztem. Egész napos
cserkelésen vagy hajtásban kényelmesen hordozható, nem fárad el a vadász keze, válla. Néha fáj az
igazság, de kimondom. Süldőkorunkban még
nem számítanak a gyalog megtett kilométerek, és
igáslóként cipeljük a teljes menetfelszerelést, aztán úgy negyven felett már kezdünk picit kényelmesebbek lenni.
Néhány esztendeje, egy sebzést követően, közel
fél napot mentem egy kan után. Hóban, hegynek
fel, hegynek le. A sebágyaknál talált friss hiúznyomok tovább fokozták izgalmamat. Gondoltam, a
hiúz sem hiába követi a prédát, érzi, hogy gyengül
az áldozat. Mikor végre megláttam a csertölgyesben felállni a kant, előtte észre sem vettem, hogy az
akkoriban használt nehéz fegyverem szinte megbénította célzó vállamat. Zsibbadt végtaggal és remegő kézzel elhibáztam. Na, ezzel a fegyverrel
ilyesmi nem fordulhat elő velem, a Browning
X-Bolt kíméli a vadászt.
Az USA-ban élő gyermekkori vadászbarátom,
Bill, akinek szinte csak Browning fegyverei vannak, a következőket írta: „A Browning nagyon
jó fegyver. Nem drága, de nem is olcsó, ezért sok
embernek elérhető árú. Legtöbb típusa könnyű,
jól megszerkesztett és nagyon pontos fegyver,
egyben rendkívül megbízható.” Ezzel a pár sorral
meg is győzött, hiszen kiben bízzon az ember, ha
nem a barátjában és a fegyverében. De haladjunk
tovább…
A szárazon történő belövést követően, jött az
éles bevetés. Debrecen-Apafa 100 méteres lőterén,
padból, gyakorlatilag öt lőszerből produkálta a
fegyver a kiváló 2 centiméteres szórásképet. Nyilván ez az én egyéni teljesítményem, és jólesett,
hogy megerősíthettem magamban az egykori
bronzszintes sportlövőt. A lőpontosság szempontjából a fegyver megfelelt a „tízezres tesztnek”,
vagyis a szabadon lengő csövet igazolta, hogy az
agyazás és a cső közzé egészen a tokozásig könynyen behúzható volt a papírpénz. Ezt alapkövetelménynek tartom egy precíz golyósnál. Nagyon tetszett a fegyverben, hogy vállhoz kapva azonnal célra állt, nem kellett igazgatni sem vállban sem kézben. A fegyverhez a Vadvil Kft. a Winchester SuperX power-point és power-core lőszereket adta, melyek szintén állták a pontosság próbáját.
A tus törésbiztos, a fegyver tára nagy szilárdságú
műanyagból készült, mely könnyebben csúszik ki
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kel pillanatok alatt a helyére kerül. A szerelék stabilitását nagyban segíti, hogy a Browningon a szerelék talpat négy-négy ponton lehet rögzíteni. Kézbe véve a fegyvert, a bal kezem hüvelykujjával azonnal megtaláltam a világító egység kör alakú kezelőfelületét. A három részre osztott gomb hold-, napés kapcsolóikonnal van jelezve. A holddal gyengítjük, a nappal erősítjük a célzópont fényerejét. Ezzel
az állítási lehetőséggel bármely fényviszonyok mellett a legpontosabban célozhatunk, és gyorsabb a
célra tartás is. A vadászatot támogató funkció, hogy
amikor a fegyvert vízszintes helyzetből függőlegesbe emeljük, a világító célpont automatikusan kialszik. Amint a fegyver újra vízszintes célzó pozícióba
kerül, a fénypont újra bekapcsol. Ezáltal nem kel kibe kapcsolgatni a pontot minden alkalommal. NaA kép kristálytiszta és borotvaélesre állítható.
gyon könnyű a jót megszokni, Én magam szinte Könnyen kezelhető dioptria-kiegyenlítésével a
minden esetben világító ponttal lövök. Az elem- szemüveges vadászok is gond nélkül használhatcsere szerszámok nélkül megoldható.
ják. A szürkületi órákban nagyon meggyőzően proA távcső beállítása elsőként száraz belövésnél dukált a távcső. Az az igazság, hogy én a disznóim
történt, így az éles lövészet során csak minimális legnagyobb részét fegyverlámpa nélkül lövöm,
korrekciót kellett végrehajtani. A ballisztikai tor- ezért külön örültem az 56 mm-es lencsének. A vinyokon a beállítás egyszerű volt, hiszen a ﬁxálóre- lágító pont fényereje fokozatmentesen állítható, s
teszt eltolva oldhatóvá vált az állíthatóság. Rete- a leghalványabb fénylő ponttal használva, kevés
szének köszönhetően egy mozdulattal ﬁxen lezár- holdfényben is biztonsággal felismerhető a vad.
ható, így szállítás közben sem változhat meg a beA távcső külső háza különösebb törődést nem
állított pozíció. A távcső felső síkján található to- igényel, legfeljebb nedves ruhával törlöm. Fegyronynál a magasságot egy kattintással egy centi- vertisztításkor általában leveszem a távcsövet,
méter száz méteren alapon, az oldalsó toronynál hogy véletlenül se érje olaj a tisztítás közben. Kiaz oldalirányú állítási lehetőséget szintén ebben az zárólag a lencsék ápolására kell fektetni a hangegységben lehet szabályozni. Variábel távcsövek- súlyt. Lehet vásárolni a gyártótól távcsőtisztító
nél van ennek jelentősége, mert így célpontáthe- készletet, és ez az ajánlható legjobb megoldás.
lyezés nélkül tudunk nagyobb távolságra is lőni. A porszemcséket ﬁnom ecsettel kell eltávolítani,
Nem szükséges a vad gerincére vagy fölé célozni. majd szarvasbőr ﬁnomságú kendővel és tisztítóA variálható zoom 2,5–13x tartományban mo- szerrel körkörösen a lencsét megtisztítani. Mínusz
zog, kezelőegysége, a hosszanti mély barázdáknak 25 és plusz 55 fok között víz és ütésálló. Minden
köszönhetően, csúszásmentesen fogható és gyor- időkre való!
san állítható. Hajtóvadászat során elállóként gyakA távcső nem olcsó, de ez nem is várható el ebran használom ezt a lehetőséget. A nagyítás növe- ben a prémium minőségben. Bizonyára nem kell
lésével a szálkereszt megvastagodik, azonban a kö- bemutatni a német precizitást. Drága és kiváló mizépső zóna hajszálvékony marad. A vastagabb szál- nőségű alapanyagokból, nagyszerű mérnökök és
keresztet sokan kedvelik a szürkületi vadászatok- mechanikusok munkájával készült. Jó az ár-érték
nál, mert könnyebb a célra tenni.
arány. Úgy érzem, itt nem csak a nevet kell megﬁSok vadászismerősömtől hallottam, hogy egy zetni, hanem valódi minőséget kapunk.
nagyobb kaliberű fegyver vásárlását követően, a
Biztos vagyok abban, hogy ez a fegyver és a célfegyver nagyobb rúgása miatt, a céltávcső meg- távcső képes arra, hogy hosszú éveken keresztül
ütötte az arcukat. Ennél a távcsőnél az ilyen típusú örömöt szerezzen használójának! *
baleset veszélye is minimális, hiszen az ideális
szemtávolság a távcsőtől 90 mm, ezért biztonsá- Köszönet a fotókért Balló Bélának
– www.szuperfoto.hu
gos a használata.
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és be a helyére, mint sok esetben fémtársai. Négy
darab médium lőszer a befogadóképessége.
A lövést követően azt tapasztaltam, hogy elsütőszerkezete leheletﬁnoman működik. Super Feather sütésnek nevezik, az előző modellekhez képest itt már rövidebb az elsütési út, és minimális
erőt kell kifejteni az elsütőbillentyűre – nem húz
bele az ember a lövésbe. A lövés közvetlen és direkt,
könnyen megszokható. Hosszú távra is pontosan
tudunk lőni, ami az őzezésnél nagyon előnyös, és
az Alföldön legtöbben ezt a kalibert használjuk. A
gyári beállítást azonban ne hasonlítsuk össze a
gyorsítós vagy más nevén snelleres elsütéssel. Részemről a beállítás tökéletes volt, de ki-ki vérmérsékletének megfelelően, 1500 és 2300 gramm között beállíthatja az elsütés érzékenységét, miután a
tokot kivette a tusból.
A precíz csövön kívül a fegyver jó hordását segíti, hogy a tok műgyantába van ágyazva. A kényelmes lövésre garancia a tusatalpon található Inﬂex
technológiás visszarúgást csökkentő speciális tusagumi.
Az X-Bolt zárdugattyúja könnyen és magabiztosan jár. Az általam korábban használt fegyverekhez képest ez a rövidebb, könnyebb zárdugatytyú, mely mindössze 60 fokot fordul, hozzájárult a
gyors ismétlésekhez. Előnye még, hogy alacsonyabb távcsőszereléket tudunk felrakni.
A tusanyakon található a biztosítótolóka, amely
hátrahúzott állásban blokkolja a lövést, előretolva
élesít. Halkan és határozottan működik, ami a
csendes lesvadászaton kifejezetten előnyös. Sokat
sztoriznak a vadászok a hangos kibiztosítás miatt
elugrott disznókról.
A vadászbalesetek jelentős része a töltésnél-ürítésnél fordul elő. Az X-Boltnál biztonsági megoldásként – és a komolyabb fegyvereknél ez már elvárható – a zártest tövének tetején egy négyszögletes gomb található. Lenyomásával a biztosított
helyzetben lévő zárdugattyú kinyitható, és a fegyver biztonságosan üríthető.
A fegyvert a japán Mirokunál gyártják, ahol a
legmodernebb CNC megmunkálás minőséget és
kedvező árat generál. Ez egy kifejezetten jó ár–érték arányú, megﬁzethető fegyver. Kivitelétől függően, ezer euró körül mozog az ára. Aki szeretne
egy kezes, könnyű és pontos, strapabíró fegyvert,
az a Browning X Bolttal jól jár. Nekem a 243-as kaliber kiváló alföldi távlövőnek bizonyult. Őzre vadászni és dúvadazni a Winchester 100 graines Power Point és 90 graines Power Core lövedéket használtam, ami nemcsak pontosságával, de baráti árával is kivívta az elismerésemet.
A jó fegyverhez viszont jó távcső dukál. A céltávcsőnek meghatározó szerepe van a pontos lövésben. A jó vadász igyekszik úgy meglőni a vadat,
hogy az ne szenvedjen. Amelyik vadat jó helyen lövik, az meglesz. A pontos lövéshez megfelelő önmérséklet is szükséges, hogy ne menjünk bele bizonytalan lövésekbe. Vadászataim során, mint korábban említettem, a világhírű SCHMIDT BENDER STRATOS 2,5–13x56-os, legújabb generációs
céltávcsövét használtam. Gyönyörű távcső, a lőtéren többek is rácsodálkoztak. Egyedi megjelenése,
lekerekített formavilága és ballisztikai tornyainak
látványa megdobogtatta a szívemet.
A német távcső a természetesen szintén német
gyártmányú Recknagel Eramatic oldható szerelék-
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