
Air Arms EV2 (Evolution) má pro
stfielbu FT nûkteré specifické „vy-
chytávky“. JelikoÏ pro pfiesnou

stfielbu je nutné drÏet pu‰ku svisle, tak na
levé stranû najdeme v˘klopnou vodo-
váhu, kterou tak má stfielec neustále na
oãích a mÛÏe kontrolovat správnou po-
lohu pfii mífiení. Stfielba ze vzduchov˘ch
zbraní je velice náchylná na pÛsobení vût-
ru. I slab‰í stranov˘ vítr dokáÏe posunout
zásah na 50 metrÛ o nûkolik centimetrÛ.
Proto vlevo v pfiední ãásti najdeme v˘-
klopnou tyãku, na kterou lze nasadit
anemometr, kter˘ stfielce informuje
o rychlosti vûtru a umoÏÀuje mu podle
toho provést korekci zamífiení.
PaÏba sportovního typu je vyrobena

z vrstveného dfieva a obsahuje stavitel-
né prvky, které umoÏÀují dokonalé pfii-
zpÛsobení postavû stfielce. Lícnice je
stavitelná jak ve vertikálním, tak i v ho-
rizontálním smûru, lze ji tedy nastavit pro
jak˘koliv typ stfielecké optiky a libovolnou
v˘‰ku montáÏe. PaÏba je zakonãena v‰e-
strannû stavitelnou kovovou botkou. V˘-
raznû dopfiedu sklonûná rukojeÈ obsahuje
ve spodní ãásti rozmûrnou plastovou
opûrku, která v‰ak není stavitelná a stfie-

lec s vût‰í rukou mÛÏe mít z drÏení po-
nûkud nepfiíjemn˘ pocit. Na horní ãásti
rukojeti je hluboké vybrání pro palec stfií-

lející ruky. Stfielec tak má na v˘bûr mezi
dvûma zpÛsoby drÏení zbranû. Buì s pal-
cem obemknut˘m kolem rukojeti, nebo
s palcem volnû poloÏen˘m ve vybrání. Ve
spodní ãásti pfiedpaÏbí se nachází dlou-
há hliníková li‰ta, vhodná pro montáÏ
dvojnoÏky nebo jiného pfiíslu‰enství.
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S vûtrovkami fiady EV2 (Evolution) vychází firma Air Arms vstfiíc stfielcÛm, ktefií to myslí
váÏnû se soutûÏní stfielbou Field Target. Na první pohled je vidût, Ïe se nejedná o bûÏnou
zbraÀ, ale o nekompromisní závodní speciál, u kterého je v‰e podfiízeno úãelnosti.
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