Teszt

Nagyágyú
Hasonlóan januári lapszámunkhoz, most is egy hajtáspuskát veszünk
górcső alá, mely ráadásul ugyanúgy a Browning cégcsoport fegyvere.
A Winchester SX3 Big Game Combo, mint a neve is jelzi, egy félautomata
sörétes, melyet nagyvadvadászatra fejlesztettek ki. Már csak a Combo
kifejezés maradt kérdéses, de amint felnyitja az ember a piros műanyag
koffert, máris feltűnik, hogy a puska mellett egy váltócső is meglapul…

Mivel az SX3 Big Game Combot elsődlegesen az
amerikai piacra szánták, ahol szarvasfélék is
elejthetőek sörétes fegyverből kilőtt gyöngygolyóval, felmerül a kérdés, mire is használjuk mi, magyar vadászok, hiszen nálunk csak
a vaddisznó ejthető el ezzel a puskával nagyvadfajaink közül?! Nos, az elmúlt másfél hónap
tapasztalatai bebizonyították, hogy a szóban
forgó puska itthon a vaddisznóhajtások kedvelt fegyvere lehet. Engem mindenesetre rengeteg élménnyel megajándékozott…
Javaslom, nézzük meg tüzetesebben, mit is
tartalmaz a közel másfél méter hosszú fegyverkofferünk. Kinyitva azonnal megfogja az
embert a sötétbarna páccal kezelt, matt előés nagyagy, valamint a Weaver sínnel és nyílt
irányzékkal ellátott rövid, mindössze 61 centis
fegyvercső látványa. Gondolhatnánk, hogy az
irányzékok, illetve távcső-előkészítés miatt
nevezi a Winchester nagyvadas fegyvernek, de
nem! Illetve nem csupán, mivel nagyban hozzájárul még nagyvadas mivoltához, hogy huzagolt a csöve!
Ha tovább megyünk a koffer tartalmán, megtaláljuk a váltócsövet, mely sima falú, 71 centis
sörétes cső, cserélhető szűkítéssel, melyből
hármat kapunk a gyártótól (1/4, 1/2, 3/4). Ezek
mellett felfedezhetünk még egy előagyat, egy
számkódos elsütőbillentyű zárat, valamint műanyag betéteket, melyekkel a nagyagyat lehet
meghosszabbítani.
A szemrevételezés után következzék az SX3
Combo vadászati teljesítménye! Szerencsére
lehetőségem nyílt mind nagy-, mind apróvadra
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kipróbálni, sőt, előfordult, hogy egy terelővadászat után, a csőcserét követően a libák esti
húzását is „megzavarhattam” vele.
Itt adódott az egyetlen kellemetlenségem,
ami a koffer tervezőjének köszönhető. Ha
ugyanis a sima cső van fent a fegyveren – ami
tíz centivel hosszabb a huzagoltnál – a puska
nem fér be a kofferbe!
Tehát apróvadvadászat után vagy visszaszereljük a rövidebb csövet, vagy más tokban
visszük a fegyvert, így viszont nincs értelme az
amúgy is ormótlan műanyag „bőröndnek”.
Ezt leszámítva, az SX3 használata során
szinte csak kellemes élményeim voltak. Elsőként vaddisznóhajtáson sikerült kipróbálni,
melyet egy aranysakál és egy süldő bánt. Az

előbbit álló helyzetében, míg utóbbit futtában sikerült terítékre hozni, de mind a két lövésnél jól vizsgázott a puska, köszönhetően a meglehetősen jó, szemreálló nyílt irányzéknak
és a kiváló súlyelosztásnak, mely hosszabb távra is pontos
lövést biztosít. Mivel az ürítés-töltés folyamatát önállóan
végzi, ezért egy jó lövő számára nagy esély nyílik akár 3 vaddisznó elejtésére is egy kondából, mivel a célzási pozíciót
nem veszíti el a vadász.
A hajtósorban is meglehetősen jól használható a Combo,
valamint sebzett disznó utánkeresésnél is, hiszen a rövid
cső, és a nyílt irányzék a nádasban, vagy sűrűbb bokrosban
is megfelelő mozgást biztosít.
Míg a huzagolt csővel az SX3 kialakítása, működési mechanizmusa előnyt jelentett a nagyvad társasvadászaton, addig
társas apróvadvadászatnál a tíz centiméterrel hosszabb
sima cső és félautomata mivolta hátrányára vált. Nehézkes
volt vele a hajtásban való haladás, főként fedett területrészen, illetve sokkal több figyelmet igényelt a torkolat iránti
éberség, mind a hajtósorban, mind pedig a hajtások közötti
szünetekben. Apróvad társasvadászatnál tehát továbbra is
megmaradnék a billenőcsövű fegyvernél, társas nagyvad-,
vagy egyéni apróvadvadászatnál viszont jó választás lehet
az SX3 Big Game Combo.
Koránt sincs azonban még vége a Combo történetének,
mivel az importőr nemcsak a fegyvert biztosította, hanem
a Winchester által kifejezetten a huzagolt csőhöz kifejlesztett Winchester XP3 elnevezésű, nagyvad elejtésére szolgáló
lőszert is, amely lényegében egy olyan 19,5 grammos golyós
töltény, melyet egy műanyag köpeny vesz körül. A lövedék
kialakítása, illetve a huzagolt cső biztosította forgómozgás
lehetővé teszi, hogy nagyobb távolságokra is pontosan tudjunk lövést tenni. Erről elsőként lőtéren győződtem meg, ahol
50 méterről, szabad kézből tettem három lövést egymás után,
és minden lövésem egy tenyérnyi területen belül ért célba.
A lövedék hatását azonban csak a vadon lehet igazán felmérni, ezért kíváncsian vártam az első „éles bevetést”. A már
korábban említett két vadat, ezzel együtt a lövedék hatását,
képi formában nem tudom bemutatni írásom mellékleteként, mivel a sakál fej-, és a süldő nyaklövésének eredménye
egy „ezerdarabos puzzle” lett.
Ebből talán érzékelhető, hogy komoly roncsoló hatással
rendelkezik az XP3, legalábbis a kisebb testű vadnál.
A következő vadászaton azonban sikerült szintén egy süldőt terítékre hozni egy, a bordák között elcsúszó tüdőlövéssel, melynek eredményeként 30 méter halálvágta után bő
vérzéssel kimúlt a disznó.
Az XP3 egyetlen hátránya az ára, ugyanis egyetlen lőszer kereskedelmi ellenértéke megfelel kéthavi Magyar
VADÁSZLAP árának, vagyis közel 2000 forintnak! Talán ezért
is csak rendelésre vásárolható meg, ötdarabos kiszerelésben. Mindenesetre a drágasága hozzájárulhat ahhoz, hogy
minél körültekintőbben engedje el a lövést az ember!
Összegzésként elmondható, hogy mind az SX3 Big Game
Combo, mind a hozzá tartozó XP3 lőszer a nagyvad társasvadászatok kiváló eszköze lehet, és egyre jobban szűkíti a golyós és sörétes fegyverek határát!
Pechtol Szabolcs
A Winchester SX3 Big Game Combo fegyverről és a Winchester XP3 lőszerről további információkat március elején talál
a Magyar Vadászlap Youtube csatornáján.
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