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Umarex Heckler & kocH P30
ráže 6 mm BB

celková délka 180 mm

délka hlavně 80 mm

hmotnost 235 g

airsoft

Výrobci airsoftových zbraní 
produkují pistole zpravidla jako 
manuály nebo plynovky. Pouze 
menšinu airsoftových pistolí 
na trhu představují elektriky. 
Ona taková airsoftová pistole
elektrika není lehký úkol. 
Protože kam nacpat v tak malé 
zbrani baterie a celý elektřinou 
poháněný mechanismus 

My 
jsme si jednu tako-
vou zbraň zapůjčili 
od firmy Bohemia 
Air Soft. Jedná se 

o airsoftové provedení pistole Heckler 
& Koch P30 od firmy Umarex. Ing. Jan 
Šulc nám k ní řekl: „Tohle je celkem 

Heckler P30
JAv

levná a zajímavá airsoftová elektrika, 
která navíc funguje jak v samonabíje-
cím, tak v plně automatickém režimu. 
Já si myslím, že to je atraktivní zbraň, 
se kterou se užije hodně zábavy.“

viditelné součástky zbraně jsou vy-
robeny z plastu, pouze duše hlavně je 
kovová. Shoda vzhledu s originální pis-
tolí je velmi dobrá. Pouze nám přebývá 
úchopová pojistka vpředu na rukojeti 
a zdaleka ne všechny součástky, které 
na zbrani vidíme, jsou také pohyblivé 
a funkční. Jde například o záchyt závě-
ru. Naopak lišta Picatinny vpředu na 
rámu zbraně funkční je a také závěr je 
pohyblivý. Protože všechno co jde, je 
vyrobeno z plastu, hmotnost pistole je 
mnohem nižší než u originálu. Ten váží 
749 g, zatímco airsoftové provedení od 
Umarexu pouhých 235 g.

Zásobníky na kuličky jsou tenké, 
dlouhé, plastové, jednořadé a zahnuté. 
Uvnitř je vinutá pružina a kuličky vklá-
dáte pěkně jednu po druhé do vývodky. 
Je dobře, že zásobníky jsou dva, protože 
kuličky v nich, zvlášť při palbě v režimu 
full auto, nehorázně ubývají. Zásobníky 
se vkládají do přední části rukojeti před 
pouzdro pro baterie. K jejich výměně 
není nutno stisknout žádnou pojistku. 
Stačí zatáhnout a zásobník vyjede do 
ruky. Nezaznamenali jsme, že by zásob-
níky měly tendenci samovolně vypadá-
vat. vše pasovalo akorát.

Když máte nabitý a vložený zásobník 
a chcete střílet, nejprve se musíte vypo-
řádat s úchopovou pojistkou na rukojeti 
těsně pod lučíkem. Pokud není úplně 
stisknutá prstem střílející ruky, tak zbraň 
prostě nevystřelí. Párkrát, když střelec 

full 
auto

�� Zbraň se dodává v pěkné potištěné 
krabici v tradiční barvě Umarexu, kterou je 

v poslední době černá

�� Závěr je po-
hyblivý. Většina 
dalších dílů na 
něm pohyblivá 

není, ale podoba 
s originálem je 

dost velká.

zbraně, že ano? Ovšem 
airsoftové pistole elektriky 
samozřejmě existují, prodávají 
se a fungují.

Automatický Heckler od 
Umarexu je uložen v pěk-
né papírové krabici s fi-
remním potiskem v bar-

vách černé, červené a bílé. Součástí 
balení jsou dva zásobníky a krabička 
kuliček o hmotnosti 0,12 g. Baterie 
si dokoupíte. Jistí to čtyři obyčejné 
mikrotužky, které se vkládají zdola do 
rukojeti. Otevření víčka, které je kryje, 
není žádný problém. Prostě jen mírně 
zatlačíte a je to. A uvnitř už je vyzna-
čeno, jak se má která baterie otočit.


