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Gamo ElitE Fusion
ráže 4,5 mm

délka hlavně 457 mm

celková délka 1120 mm

hmotnost 2,90 kg

G
amo pokrývá to, čemu 
bychom mohli říkat zlatý 
střed trhu se vzduchov-
kami. Ačkoli má i modely 
poměrně levné, nenajde-

me mezi nimi šmejd. V nabídce 
jsou většinou zbraně, jejichž koupi 
si občan s průměrným příjmem 
může dovolit a které ho neurazí. 
Gamo sází také na vynikající design 
svých zbraní, který oslovuje mladé, 
a tudíž zákaznicky perspektivní vě-
kové skupiny. Vzduchovky Gamo 
patřily jednoznačně k těm, u kte-
rých se jako první prosadily poly-
merové pažby v řadě barevných 
kombinací (ačkoli dnes převažuje 
černá), které vedle příjemného 
pohledu nabízejí vynikající uži-
vatelské vlastnosti.

Solidní kvalita znamená sne-
sitelné nebo nulové množství 
reklamací, které jsou nepří-
jemné jak pro zákazníka, 
tak pro prodejce. 
Jsme přesvědčeni, 
že tenhle koncept 
funguje. Zkuste se 
podívat do nabídky 
našich obchodů se 
zbraněmi a zjistíte, že 
ve většině z nich vede 
značka Gamo. Nabízí 
solidní kvalitu za sluš-
nou cenu a značka má 
dobrý zvuk. Další vzdu-
chovky najdeme pod 
značkou BSA, kterou 
Gamo také ovládá. 
Tam mají větrovky, 
dražší vzduchovky 

Španělská společnost Gamo 
patří už řadu let mezi lídry 
na poli výroby a prodeje 
vzduchovek pro trávení 
volného času. Můžeme ‑li  
soudit podle velikosti 
pravidelného stánku na 
veletrhu IWA v Norimberku, 
podle rozsahu nabídky nebo 
podle kvality zpracování 
katalogů a podkladů pro 
novináře, skutečně tomu  
tak je.
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stavují Turci, především Hatsan, zatím-
co Asijci v lepším případě drží svoje 
vzduchovkové pozice, na které se tlačí 
další turecké značky. Dříve silná německá 
konkurence s dobrým jménem (Diana, 
Weihrauch) v posledních letech nijak 
zvlášť neexpanduje.

Když nám Jakub rotter z firmy rWO 
Team (www.colosus.cz) sdělil, že mají 
za dobré ceny některé zajímavé vzdu-
chovky Gamo, dohodli jsme se, že nám 
pošle Gamo Elite Fusion. Jde o pruži-

nový model, který patří nepochybně 
k těm dražším a současně nejatraktiv-
nějším vzduchovkám Gamo. 

Z balíku, který záhy dorazil, jsme 
vyndali vzduchovku, která na první 
pohled zaujme svým vzhledem. Tohle 
Gamo umí a plast dovoluje. Elite Fusi-
on je „obyčejná“ zlamovací vzduchov-
ka. Slovo obyčejná skutečně patří do 
uvozovek, protože platí jen omezeně. 
Zbraň ve skutečnosti není obyčejná. 

Netradičně vyhlíží pažba, kterou 
Gamo používá u všech modelů Elite. 
Je z černého polymeru a má poměr-
ně strmou a zdrsněnou pistolovou 
rukojeť, za kterou je v duchu doby 
pořádná díra, do které se nevejde jen 
palec, ale celá ruka. Toto řešení nabízí 
vynikající úchop a velmi jsem je 

vzduchovky

pažbené ve dřevě (Gamo je 
převážně, ale nikoli výhradně 
v plastu) a pochopitelně opět 
optiku, diabolky a všechno, co 
k tomu patří. Dodejme, že optika 
pod značkou BSA Optics (další 
značka) je náročnější a náklad-
nější než pod značkou Gamo.

Největší konkurenci na poli 
vzduchovek nepochybně před-

�� Gamo Elite 
Fusion je na 
první pohled 
moderní 
vzduchovka 
s agresivním 
designem

Gamo Elite Fusion je 
výborná vzduchovka 
k trávení volného času.


