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Počínaje dlouhým modelem I–III 
byly vzduchovky Haenel od roku 
1925 značeny i  zkratkou DRP 

(Deutsches Reichspatent), později pak 
již DRGM (Deutsches Reich Gebrauchs- 
muster – německý říšský užitný vzor).

Označení Haenel mod. 28 uvádí mo-
delový rok 1928, kdy šla pistole do vý-
roby. Pod touto vzduchovkou je rovněž 
podepsán Hugo Schmeisser. Vycházela 
z jeho předchozí konstrukce mod. 26, 
jednodušší a lehčí zbraně ráže 4,5 mm, 
se slitinovou hlavní i  tělem. Ta vážila 

Vzduchovou pistoli model 28 vyráběla v letech 1925–1939 společnost C. G. Haenel 
v německém Suhlu. Produkovala mj. i jízdní kola, ale od roku 1925 je neoddělitelně 
spjata s konstruktérem Hugo Schmeisserem, otcem první útočné pušky StG 44 aj. 
Jak je vidět, společnost vyráběla i vzduchovky. 

spoušťový jazýček, z předního úponu 
lučíku vpravo pak pojistka, sloužící 
k odblokování hlavně při napínání. Ve 
hřbetu rukojeti je na čepu upevněn díl, 
který se tváří jako dlaňová pojistka, ale 
je to napínací táhlo. Jako napínací páka 
slouží celý vzduchový válec s  hlavní. 
Jeho nosič je výklopně upevněn na 
zadní části rámu rukojeti. Pro střelbu 
je válec zajištěn  v  horizontální poloze 
hákem usazeným v příčné rybině a za-
padajícím do dutiny předního úponu 
lučíku. 

Ve válci se nachází obvyklý systém 
s pístem těsněným koženou manžetou, 
na jehož zadní části je ozub pro napína-
cí páku. Druhý ozub najdeme na střední 
části pístu. Do něj po natažení pružiny 
zapadne zub dvojzvratné přenosové 
páky. Celý uzel drží ve válci vroubko-
vané uzavírací víčko, našroubované na 
jeho týlu.

Sklopnou hlaveň jistí ve třech polo-
hách obvyklá záskočka pod přepouště-
cím kanálkem. Přechod mezi drážkova-
nou hlavní a čelem válce těsní kožený 
O kroužek. Na kanonově zesíleném ústí 
hlavně sedí v rybině pevná muška. Stra-
nově ji lze regulovat snad jen důrazným 
poklepem. Mušku doplňuje výškově 
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pouhých 0,7 kg a měla i slabší pružinu. 
Model 28 je už celoocelový, s drážkova-
nou hlavní. Sklonem rukojeti, ale hlavně 
tvarem lučíku vzdáleně připomíná le-
gendární P.08. Dodával se v rážích 4,5 
a 5, 5 mm.

Až na pár výjimek byly veškeré díly 
třískově obráběné. Zbraň se skládá ze 
dvou základních uzlů: plochého rámu 
rukojeti a  vzduchového válce s  pís-
tovým mechanismem a  hlavní. Rám 
nese jen několik dílů. Z kulatého inte-
grovaného lučíku vystupuje odpružený 
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