Kiváló minőség elérhető áron
A Winchester fegyvergyár az innováció jegyében megújította az
SX3 félautomata sörétes puskák családját is.
Itthon a hazai szabályozás miatt sajnos nem élvezhetjük a félautomata
puskák nagyobb tárja által nyújtott
előnyöket, mert csak akkor lehet forgalomba hozni vadászati célra, ha a
tár 2 db töltény befogadására van redukálva. A csőben lévő plusz egy tölténnyel azonban így is 3 lőszerrel
gazdálkodhatunk a dupla vagy a
bock 2 lőszerével szemben. Mégis
egyre népszerűbbé válik, és sokan
használják a plusz egy lőszer adta lehetőségét, főleg libázáskor és nagy
terítékű vadkacsavadászaton.
A teszt során a Winchester SX3
Field Black Shadow változatot pró-

báltuk ki, amely legközelebb áll hagyományainkhoz, köszönhetően a
szépen megmunkált fatus és előagy
hatásának. Ez a változat 3 kg súlyú,
technológiával kezelt csővel rendelkezik, és 3 cserélhető szűkítés jár
hozzá. A puskát kézbe véve, biztos
fogást ad a fatus és az előagy határozott recézése. Válba kapva éppen
hozzám illett (180 cm magas, átlagos testalkatú vagyok). Egyébként a
műanyag tusú változatoknál egy betét segítségével a tus hosszát szabályozhatjuk. A lőtéri kipróbálásnál
100 lövés alatt akadás nem volt, néhány elsőre elhibázott korongnál jól
jött a második, esetenként a harmadik ismétlés. A tár töltése szokatlan
volt, a második doboz lőszernél
azonban, már gyorsan tudtam utántölteni. Fontos megjegyzés: a lőtéren és vadászaton a puska töltetlenségét nem tudjuk csőletöréssel jelezni, ezért egy üres hüvelyt helye-
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4 változatban lehet kapni:
– SX3 Camo Inﬁnity
– SX3 Composite Black Shadow
– SX3 Black Shadow
– SX3 Field Black Shadow
Ezekben megtalálható a divatos terep-, illetve a fekete szín is, űrméret
szerint: 12/76, 12/89 és 20/76, csőhossz szerint: 61 és 71 cm hosszúság.
3 fajta cserélhető szűkítés: full, háromnegyed és egynegyed. Mindegyik cső különleges, úgynevezett
black bored kezelést kapott, súlyuk
3–3,3 kg között van.
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zünk a félig hátrahúzott zár elé.
A fenti opciók alapján mindenki a
saját ízlésének és vadászati módjának megfelelő puskát tud választani.
A Winchester SX3 félautomata
sörétes puskák családjába tartozó
fegyverek nagy erénye a kiváló ár–érték arány. A fenti változatok ára 459–
1210 euró között mozog.
A különleges csőkezelésnek köszönhetően, alkalmasak az egyre divatosabb acélsörét kilövésére is.
Összegezve, akik számára nem
idegen a félautomata fegyver használata, azok jó áron megvehető,
könnyen kezelhető, hosszú életű,
megbízható fegyvert választhatnak
az SX3 fegyver családjából.
A teszthez a helyszínt és a lőszereket 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 *

