
Obal, ve kterém se zlamovací vzdu-
chovka Webley Stingray Quattro
ráÏe 4,5 mm dostane k zákazní-

kovi, není nijak odli‰n˘ od standardu fir-
my. Modrá krabice s vyobrazením vût-
rovky a star‰ím provedením loga firmy
Webley. ZbraÀ je v krabici fixována, po-
dobnû jako dal‰í v˘robky této znaãky, za
pomoci pfiesn˘ch v˘fiezÛ polystyrenu.
Funguje to u znaãky Webley i jinde.
Vlastní v˘robek naznaãí hned na prv-

ní pohled, Ïe se nejedná o nejlevnûj‰í ka-
tegorii: atraktivní tvary a pûkná paÏba ze
dfieva se zfieteln˘m vzorem. (Vzduchov-
ky ve dfievû jsme v poslední dobû zvyklí
zafiazovat spí‰ do vy‰‰í kategorie zbraní,
protoÏe v niÏ‰ích se prosazuje plast, ale
neberme to doslova, protoÏe plast uÏ pro-
nikl i do vy‰‰ích kategorií.) PaÏba tvaru
Monte Carlo s v˘raznou oboustrannou
lícnicí má polomatn˘ povrch a zakonãu-
je ji botka z hnûdé pryÏe. Zdrsnûní stroj-
ní rybinou jsou na pistolové rukojeti
paÏby i po stranách pfiedpaÏbí.
Luãík je vyroben z ãerného plastu

a jsou v nûm dva kruhové otvory, které

umoÏÀují pfiiloÏen˘m klíãem regulovat
nastavení odporu i délky chodu spou‰tû.
Ostatnû podíváte-li se na zahraniãní re-
cenze zbraní této znaãky, spou‰È mode-
lu Stingray vyzdvihují mnozí uÏivatelé
i prodejci. Jaz˘ãek spou‰tû v barvû Ïlu-
tého kovu dává tu‰it, Ïe zbraÀ je skuteã-
nû my‰lena jako nûco v˘jimeãnûj‰ího.
Pouzdro zbranû je takéopatfienodráÏkami

pro instalaci zamûfiovacíhodalekohledu, ale

my jsme tuto vymoÏenost nevyuÏili a vy-
zkou‰eli zbraÀ s mechanick˘mi mífiidly.
Jinak jsou v‰echny ostatní viditelné

ãásti zbranû leskle ãernûné. HlaveÀ pÛ-
sobí oproti zbytku zbranû na první pohled
jako krátká, ale je to pouze dojem, pro-
toÏe mûfií 450 mm. Po zbûÏném pro-
hlédnutí uÏivatel zjistí, Ïe na ústí je nûco
zajímavého, co se dá od‰roubovat. Po od-
‰roubování krytky se ukáÏe, Ïe zde je
ukryt závit pro tlumiã. Jsou zemû, kde se
to mÛÏe, a u nás není zakázán závit pro
tlumiã, n˘brÏ tlumiã sám.
Hledí otevfien˘ch mífiidel je standard-

ního provedení. Je kovové, mikrometric-
ky stranovû i v˘‰kovû stavitelné, po stra-
nách záfiezu lemované svûtlovodn˘m
vláknem zelené barvy. Velmi atraktivní tvar
má chránítkomu‰ky. Je z ãerného plastu,
nasazené na hlaveÀ a vlastní chránítko je
‰ikmo sefiíznuté. Zajímavé fie‰ení, které
vzduchovce urãitû dodává na zajímavém
vzhledu. Vlastní mu‰ka je zv˘raznûna
ãerven˘m svûtlovodn˘m vláknem.
Prohlídka krabice ukázala, Ïe ke vzdu-

chovce Stingray Quattro se nedodává

v z d u c h o v k y
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Pod znaãkou Webley se k nám zaãíná dostávat fiada zajímav˘ch v˘robkÛ,
které evidentnû dokázaly zaujmout zákazníky po celém svûtû. Je‰tû pfied jejím
uvedením na ãesk˘ trh nám dovozce této znaãky Petr Mikulá‰ek z firmy Brno Hunt
poskytl ponûkud nákladnûj‰í provedení vzduchovky této znaãky. Nese oznaãení
Stingray Quattro a uÏ na první pohled se ponûkud odli‰uje od toho, co jsme
si zvykli na poli vzduchovek této znaãky vídat.
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Webley Stingray Quattro. Na první pohled zaujme vysok˘ hfibet paÏby, oboustranná lícnice a zdánlivû krátká hlaveÀ.

ZbraÀ je vybavena pojistkou, která je u vzdu-
chovek Webley obvyklá. Zatlaãením pojistky
vpfied zbraÀ odjistíte a ve v˘fiezu se objeví ãer-
ven˘ bod.




