
A fegyver ránézésre rendkívül stra‐
pabíró, markáns arcot mutat, kézbe
véve pedig a fogása stabil, kényelmes.
A tus végén gyárilag felszerelt inflex
technológiás guminak külön meg‐
örültem, mert tudtam, hogy a nagy
kaliber ellenére nem fog ütni a fegy‐
ver. A tár kivehető, mondhatni „ultra
light” tömegű, rendkívül könnyen a
helyére pattan, és kivételkor szinte a

tenyerünkbe ugrik. Kapacitása há‐
rom lőszer, plusz egy a csőbe. Beola‐
jozott zárdugattyúja a fegyver elbil‐
lentésével finoman siklott a helyére,
ez a kis teszt egyfajta jó minőség ér‐
zetet kelt az emberben. Az elsütőbil‐
lentyűt körülölelő sátorvas tágas he‐
lyet hagy az ujjnak, így akár kesztyűs
kézzel lőhetünk. A biztonsági retesz
eltolható gombja pontosan a  hü ‐
velyk ujjra áll. Kényelmesen használ‐
ható, egy segédgomb megnyomásá‐
val lehetőség van a fegyvert biztosí‐
tott állapotban üríteni. Az éles hely‐
zetre piros jelzés hívja fel a figyelmet.
Az előagy alsó része egy lapított pro‐
fil, szinte belefekszik a kezünkbe, és
ez a forma a lőzsákon is nagyon sta‐
bil. A fegyver hosszú, huzagolt csöve
a tustól szabadon lebegő, ami hoz‐
zájárul a rendkívüli pontossághoz.
A speciális szintetikus tus bármilyen
időjárási körülményeknek ellenáll.
Úgy gondolom, a felhasznált anya‐
gok és technikai megoldások megfe‐
lelnek a modern és igényes vadász ál‐
tal támasztott követelményeknek.

Végre elérkezett a pillanat, hogy a
DVLE által üzemeltetett debreceni
lőtéren kipróbáljam a „vinyót”. Itt le‐
hetőség van 50 és 100 méterre lőni.
Bevallom őszintén, hogy egy isme‐

retlen, új fegyverből leadott első lö‐
véseknél gyakran megkérdezi a bel‐
ső énem: határozott vagyok, vagy
mégsem? No, gondoltam, megnéz‐
zük, mit ér a hideg belövés. A direkt
elsütés könnyű és érzékelhető, ha‐
mar megszoktam. Az első találat
nyolcas lett egy órában, száz méte‐
ren. Ez nem is rossz! Úgy éreztem, ki‐
csit erősebben kell megfognom ezt a
fegyvert. A további lövések kilencest,
majd tízest lyukasztottak. 

Hozzá sem kellett nyúlnom az
AKAH kiváló céltávcsövéhez. Nyol‐
cas nagyítással – ezt használom leg ‐
inkább 100 méteren – világító pont‐
tal és nélküle is kiválóan lehetett cé‐
lozni. A világítás tizenegy fokozat‐
ban állítható, a lencse szép, tiszta ké‐
pet ad. A fegyverhez adott weaver
sínnel, csavarokkal és a távcsőhöz be‐
szerzett bilincsekkel gyorsan és sta‐
bilan felszerelhető. Mind a fegyver,
mind a céltávcső ára nagyon baráti,
kiváló az ár–érték arányuk.

Nyilvánvaló volt, hogy a Winches‐
ter fegyverhez Winchester Super X
180 grain tömegű lövedéket válasz‐
szak. A Power‐Point típusú lövedé‐
ket 30.06 spr kaliberben szarvasra,
vaddisznóra egyaránt használhatjuk.
A puha ólomhegyű lövedék expan‐
zív, és kiegyensúlyozott teljesít‐
ményt nyújt, nagy sebet ejt a vad tes‐
tében. 100 yard távolságban 3299 J
energiát ad le. 

Több lövés leadását követően a
fegyver annyira hozzám nőtt, hogy a
találatokat szinte biztosan tudtam,
éreztem. Winchester XPR‐ben gon‐
dolkodom, nyugodt szívvel ajánlom
mindenkinek.

Köszönjük a nyíregyházi Agancs
Vadászáruház (www.agancsvadasz.
hu) közreműködését!*

Szoboszlai Lajos

Hogy miért?
Egyszerűen csak azért, mert volt a kezemben, kipróbáltam,
lőttem vele, vadásztam vele, és meggyőzött. Elsőként én is
idegenkedtem a műanyag tusú fegyverektől, aztán a Vadvil
Kft. jóvoltából volt dolgom a Browning X-Bolttal, Rugerrel és
most az új Winchester XPR golyós belopta magát a szívembe.
A fegyvert szólóban vettem át, melyre az AKAH Hubertus
3–12x56-os céltávcsövet Nagy Józsi debreceni fegyvermes-
ter barátom szerelte fel. A hideg belövést követően már tű-
kön ültem, hogy élesben is kipróbáljam. 
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