
A Vadvil Kft. kipróbálás céljára ren‐
delkezésemre bocsájtotta az SXP
Black Shadows Deer Rifled nevű pus‐
kát. Kalibere 12/76, ez viszont nem
ennyire egyszerű, ugyanis a csöve hu‐
zagolt, és golyót lő. A lövedék sem
mindennapi, Winchester XP3 Elite
Deer. Látszatra hasonló, mint a régi
„brenneke”, azonban a 3250 joule kez‐
deti energiával, 579 m/s kezdősebes‐
séggel rendelkező, 19,43 grammos,
torpedó formájú lövedék 50–70 mé‐
teren kiváló találati pontosságot
adott. Ballisztikai adatai szerint 100
yardra belőve, 175 yardnál 8,3 centi‐
méter a lövedék esése. Felépítését te‐
kintve a lövedék rézköpenyes, ólom‐
magos, hegye polikarbonát. Brutális
ölőereje van, az amerikaiak szarvas‐
vadászatra használják. De térjünk
vissza a modern fegyverre!

A mattfekete szintetikus tus és elő‐
agy, mattfekete cső valóban takarja a
Black Shadow megnevezést, ami any‐
nyit jelent: fekete árnyék. Gyorsan le‐
het vele ismételni, egyes források sze‐
rint három lövést lehet leadni egy fél
másodperc alatt. (Nekem ez nem si‐
került.) A zárszerkezet fekete bevo‐
natú, így időt állóbb, mint a barnított

vasanyag. A speed‐plug rendszer le‐
hetővé teszi, hogy a csövet egy forgó,
reteszes gombot megtekerve egysze‐
rűen és gyorsan kivegyük, így köny‐
nyen tisztítható. A fegyver nyílt
irányzékkal rendelkezik, a Truglo cél‐
gömb fluoreszkáló vörös, az állítható
hátsó irányzék fluoreszkáló zöld, na‐
gyon gyorsan lehet célra tartani. Ter‐
mészetesen a fegyverre távcső is sze‐
relhető, a szereléket négy ponton le‐
het rögzíteni. A tus végén ott az Inf‐
lex gumi, ami jelentősen csillapítja az
elsütés utáni hátraható erőt, javítva
ezáltal a lövés komfortját. A fegyver
könnyű, kiegyensúlyozott. A textu‐
rált felület csúszásmentes fogást ad.
Befogadóképessége három lövedék.
A biztosító a sátorvas elülső részén ta‐

lálható, fogásváltás nélkül használ‐
ható. A sátorvas hátsó részén lévő re‐
teszt benyomva, a megfeszített elsü‐
tőszerkezetű fegyver zárja nyitható, a
csőben levő lőszer kiüríthető. 

A fegyver hajtásra és utánkeresésre
ajánlható, de Amerikában cserkelé‐
sen használatos. Szarvasra, nagyobb
testű disznóra javasolt, kisebb testű
nagyvadban a fenti lövedék túl nagy
roncsolást okoz. 

Végül egy ritka fényképet osztok
meg, amikor a lőtéren történő hasz‐
nálat közben a lőlapokhoz őzek vál‐
tottak be, és békésen legelészni kezd‐
tek. 

Köszönet a nyíregyházi Agancs va‐
dászbolt közreműködésének, a fotós‐
nak és a forgalmazónak.*

A törökök nem csak a Szulejmán című filmsorozat-
ban jók, gyártják az amerikai Winchester SXP csa-
ládnevű pumpás fegyvereket is. Ezek közül található
egészen vadászias kivitel, meglepően kedvező áron
és jó minőségben. 

Szoboszlai Lajos

[ F E L S Z E R E L É S  É S  L Ö V É S Z E T ]40

[N
IM

R
Ó

D
 2

0
1

7
/2
]

Nimród 2017_2.qxp_Safari 2007_4.40-42 Veszélyes elefánt 3  2017.01.18.  2:46  Page 40


