
Nem mindenki juthat el rendszere-
sen lőtérre, ugyanakkor ha heti 1-2 al-
kalommal gyakoroljuk a lövést lég-
puskánkkal, akár a kertben, akár a ga-
rázsban, bárhol, ahol biztonságosan
használhatjuk, akkor biztosak lehe-
tünk abban, hogyha az áhított vad a
valódi puskánk elé kerül, nagy biz-
tonsággal terítékre tudjuk hozni. 

Néhány tanács, amelyek
segítségével fejleszthetjük
lőtudásunkat:

– Légfegyverünk elsütése hasonlít-
son a vadászfegyverünkéhez, főként
az elsütési erő.

– Legyen biztosítószerkezet a lég-
fegyveren (többségük rendelkezik
ilyennel).

– Minél változatosabb körülmé-
nyek között gyakoroljunk! Ez alatt a
célok változtatását és a lövés közbeni
testhelyzetet értem: lőjünk céltáblára,
konzervdobozra, változó méretű ál-
latfigurákra. Lőhetünk az általunk el-
gurított teniszlabdára, az ügyesebbek
pingponglabdára is. Változtassuk a lö-
vés alatti helyzetet: állva szabad kéz-
ből, állva támasztékról, székről, föl-
dön ülve, hason fekve.

Tesztünk 4 árkategóriájú légfegyver-
rel foglalkozik, és lövedékből is több
fajtát próbáltunk ki. Az AKAH vá-
lasztékából mindenki talál pénztár-
cájának megfelelő légfegyvert. 

A TELL egy spanyol gyártó fejlesz-
tése, és a gyártás is Spanyolországban
történik. Minden típust csőtöréssel le-
het felhúzni, automatikus biztosítás-
sal szereltek, a csöveken van előkészí-
tett sín a céltávcső felszereléséhez.

TELL Modell 100; 139 €
– Kaliber 4,5 vagy 5,5
– Teljes hossz: 1020 mm
– Cső hossza: 420 mm
– Mikrométer-irányzékkal
– Súlya: 2,5 kg
– Tusa: bükkfa, pofarésszel
Könnyen kezelhető, pontos puska.
Rövidsége miatt kifejezetten aján-
lom hölgyeknek és gyerekeknek (szi-
gorúan felügyelet mellett). Automa-
ta biztosítóval rendelkezik.

TELL Modell 300; 210 €
– Kaliber 4,5 vagy 5,5
– Teljes hossz: 1130 mm
– Cső hossza: 470 mm
– Külső irányzékkal
– Súlya: 3,4 kg
– Tusa: bükkfa, pofarésszel, gumivég-

gel
Tesztünk legpontosabb puskája, 20
méterről kb. 2 cm szórásképet pro-
dukált. Automata biztosító van rajta,
elsütési ereje ugyanolyan, mint a va-
dászfegyvereké. 

TELL Modell 220 Nikkel 4x32 táv -
csővel , 30-30 szerelékkel; 235 €
– Kaliber 4,5 vagy 5,5
– Teljes hossz: 1060 mm
– Cső hossza: 440 mm
– Külső irányzékkal
– Súlya: 2,8 kg
– Tusa: bükkfa, pofarésszel, gumivég-

gel

WEIHRAUCH – az egyik, ha nem
a legnevesebb légpuskagyártó cég,
amely fegyvereit Németországban
gyártja. Kifejezetten igényes fel-
használóknak, akár sportcélra
vagy csak a hobbi kedvéért.

Ár–érték aránya nagyon jó. Pon-
tos, gyakorlásra kifejezetten ajánlom.
Biztosítóval rendelkezik. 

HW-77; 449 €
– Merev csövű rendszer, felhúzókar-

ral
– Kaliber 4,5 vagy 5,5 és 6,3
– Teljes hossz: 1120 mm
– Cső hossza: 470 mm
– Állítható mikroirányzékkal
– Előkészített sín a szereléknek
– Automatikus biztosítással
– Match-elsütéssel
– Súlya: 4,0 kg
– Tusa: bükkfa, emelt pofarésszel, gu-

mivéggel
Már kézbe véve is igazi fegyvernek tű-
nik. Aki meg tudja engedni magának,
annak ezt javaslom. Az elsütőbillen-
tyű állítható, az elsütési erőt a va-
dászfegyverünkhöz tudjuk igazítani.

Légfegyverhez szükséges ólomgo-
lyókból óriási a választék, mindenki-
nek ajánlom a JSB MATCH DIABO-
LO tesztdobozát, ami 7x50 darab go-
lyót tartalmaz a 4,5 mm-es kaliber-
hez, néhány század mm-es eltéréssel.
Kipróbálhatjuk, hogy melyik méretű
golyót hordja legpontosabban pus-
kánk, és utána azt használhatjuk.
A 350 darabos tesztkészlet 12,10 €.

Kiváló minőség elérhető áron   termékek gyakorlati tesztje

varga Tibor

Tesztünkben az AkAh
termékcsaládjából 
a légfegyvereket vettük
górcső alá. hétköznapi
nyelven a „légpuskák”
azok az eszközök, ame-
lyek segítségével bár-
hol, bármikor gyakorol-
hatunk, karbantarthat-
juk, sőt fejleszthetjük is
lőkészségünket.
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