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aktuálně z veletrhu

P
od značkou Mauser byla letos 
představena nová opakovací 
kulovnice M12. Koncepcí to 
ale není tak úplně Mauser. 
Válcový odsuvný závěr s úh-

lem otevření 60° má šest mohutných 
uzamykacích ozubů ve dvou řadách, 
které se uzamykají přímo do hlavňové 
extenze; je to spíš cosi, co prosazoval 
Weatherby. Vytahovač má krátký příč-
ně odpružený drápek, vyhazovač je 
odpružený, zdvojený, nesený v těle zá-
věru. Zdvojení vyhazovače má zajistit 
spolehlivé a razantní vyhození nábojni-
ce. Pojistka SRS (Smooth-Roll-Safety) 
je na matici závěru s hmatníkem na 
pravé straně. Blokuje přímo úderník 
a ovládá se páčkou otočnou kolem 
svislé osy. Má klasické tři mauserov-
ské polohy – odjištěno, zajištěno, ale 
závěr lze otevřít, a zajištěno a závěr je 

Už jsme se několikrát zmínili o tom,  
že letošní jarní veletrh IWA byl poměrně 

bohatý na novinky. To se v plné míře týká 
i zbraní, které jsou primárně míněny jako 

lovecké, ale ve svých modifikacích – nebo i bez nich  
– se nezřídka používají i ke sportovním účelům. Zatímco jindy 
se za novinky označují jiné ráže, pažbení nebo povrchové 
úpravy, letos jsme skutečně mohli vidět několik zcela nových 
modelů a zbraní s podstatnějšími inovacemi. A stejně jak 
jsme to ukázali minule u samonabíjecích pistolí, i u loveckých 
zbraní lze pozorovat náznaky příklonu k alternativním 
ekonomickým modelům.

Nové lovecké 
zbraně
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zablokován. Přímá spoušť má odpor 
kolem 9,5 n. 

Zásobník je dvouřadý, kapacita se po-
hybuje kolem pěti nábojů v závislosti na 
zvolené ráži. Standardní verze zbraně 
v rážích 22-250 Rem, 243 Win, 308 Win, 
6,5x55 Se, 8x57 IS, 7x64, 270 Win, 30-06 
Sprg a 9,3x62 se dodává s hlavní dlou-
hou 560 mm, celková délka zbraně pak 
činí 106,5 cm a hmotnost 3,1 kg. Prove-
dení Magnum v rážích 7 mm RemMag, 
300 WinMag nebo 338 WinMag má 
hlaveň dlouhou 62 cm, celkovou délku 
112,5 cm a hmotnost 3,2 kg. 

Přední i zadní můstek ocelového 
pouzdra závěru jsou válcové a mají 
shodný průměr jako u Mauseru 98. 
Díky tomu se zvenčí zbraň tváří na první 
pohled jako klasický Mauser a také lze 
použít habaděj montáží určených pro 

tuto zbraň a její klony. Puška 
je nabízena jak v dřevěném, 

tak plastovém pažbení, s přímou ame-
rickou pažbou. Opuštění mauserovské 
konstrukční tradice se pozitivně odra-
zilo na ceně, která by se měla na pultě 
pohybovat kolem 1600 eur.

Mnohé, co jsme řekli o novém Mau-
seru M12, se dá říci i o nové kulovnici 
Sauer S101. ta má také válcový od-
suvný závěr uzamčený šesti ozuby 
ve dvou řadách, také se zdvojeným 
vyhazovačem neseným na čele závěru 
a s příčně odpruženým krátkým dráp-
kem vytahovače. také zde najdeme 
dvojřadý zásobník. (Pokud jsou ty 
podobnosti někomu nápadné, měl by 

�� Mauser M12  
v dřevěném pažbení.  

Pojistka se otáčí kolem svislé 
osy a na rozdíl od klasického 

mauserovského křidélka nekoliduje se 
zaměřovacím dalekohledem. 

�� Sauer S101 v dře
věném pažbení 




