
Při konstrukci RS8 se konstruktéři sna-
žili vytvořit zbraň, která bude umož-
ňovat co nejširší přizpůsobení střel-

ci a současně bude poskytovat vysokou
přesnost v co nejširším spektru klimatic-
kých podmínek. Základem zbraně je tělo
vyrobené z výkovku z hliníkové letecké sli-
tiny. Ten je přesně obroben a ve své
střední části nese spoušťový mechanis-

mus, vzadu je na něm ukotvena pažba,
směrem dopředu je zásobníková šachta
a před ní pokračuje robustní nosník, na kte-
rý lze upevnit předpažbí. Na přední části
nosníku je lišta MilStd 1913 (Picatinny), kte-
rá slouží k upevnění dvojnožky (doporu-
čené jsou dnes v podstatě standardní
dvojnožky Harris nebo Parker-Hale) nebo
libovolného jiného příslušenství. V těle je

uloženo pouzdro závěru s hlavní a závě-
rem. Tato koncepce je okopírována z přes-
ných sportovních pušek, firma se zejmé-
na odkazuje na spolupráci se střelci ben-
chrestových disciplín.

Závěr je válcový odsuvný, uzamčený
šesti ozuby ve dvou řadách po třech, tak-
že úhel odemykání je jenom 60°. Tělo zá-
věru má větší průměr, než je vnější průměr
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V roce 2009 se na veletrhu IWA objevil poutač se starým, kdysi hodně zvučným
jménem C. G. Haenel. Firma sídlila v Suhlu, po druhé světové válce její značku
používal koncern VEB Ernst Thälmann Werke a nyní je ve vlastnictví
znovuzrozené firmy Merkel. V roce 2009 byl se značkou Haenel k vidění jenom
prototyp zajímavě řešené odstřelovačské pušky, označený RS8. Vývoj zbraně
začal v roce 2007, v roce 2010 už byly RS8 v konečném stavu a podle výrobce
byly první kusy ze sériové výroby dodány uživatelům.

Haenel RS8

…a současná podoba základního sériového provedení RS8 v ráži 308 Winchester

Prototyp RS8 na veletrhu IWA 2009…


