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Firma Feinwerkbau 
Westinger & Altenburger 
GmbH byla založena roku 
1951 v Oberndorfu nad 
Neckarem na troskách 
tamní slavné firmy Mauser 
jejími bývalými zaměstnanci 
Karlem Westingerem 
a Ernstem Altenburgerem. 

Stejný úspěch se záhy podařilo zopa
kovat také s pistolí FWB Model 65. Za 
zmínku stojí také LP 90, což byla první 
pistole na světě s elektronickou spouš
tí. Nová éra firmy pak začala v roce 
1997 s příchodem zbraní na stlačený 
vzduch (PCP – Pre Charged Pneumatic). 
V současnosti Feinwerkbau stále sídlí 
v Oberndorfu a řídí ji synové zakladate
lů. Spolu s firmami Anschütz, Walther 
a Steyr se řadí do tzv. velké čtyřky špič
kových výrobců závodních vzduchovek.

Těžiště produkce PCP zbraní leží 
v mnoha variantách modelu 800 
s energií 7,5 J pro střelbu na 10 metrů 
podle pravidel ISSF. Soutěže typu 
Field Target však vyžadují přesné zá
sahy na vzdálenost až 50 metrů a tam 
již tento výkon nestačí, když navíc ještě 

Feinwerkbau 800     FT Basic
JAkuB VICher

Z
počátku firma vyráběla přes
né součástky a vyvinula na 
tehdejší dobu pokročilou 
elektro mechanickou kalku
lačku, která se vyráběla ve 

značných počtech u firmy Olympia ve 
Wilhelmshavenu. Po čase, když padla 
některá poválečná omezení pro výro
bu zbraní, se zakladatelé firmy, oba 
zkušení zbraňoví konstruktéři, vrátili 
k původní profesi a pustili se do vzdu
chovek. Vyvinuli nejprve první spor
tovní pušku FWB 100 s pevnou hlavní, 
následovanou modelem 150, který byl 
vybaven boční napínací pákou, pevnou 
hlavní a patentovaným systémem na 
potlačení zpětného rázu; v té době si 
svými vlastnostmi dokonce vynutil 
zmenšení velikosti soutěžních terčů. 

musí mít diabolka zbytkovou energii, 
která dokáže sklopit terč. S vyšším 
výkonem firma koketovala už před 
pár lety, kdy vyráběla model P70 FT, 
pak následovala docela dlouhá odml
ka, až se před rokem objevily zprávy 
o šestnáctijoulovém modelu 800 FT, 
který byl poprvé veřejnosti představen 
na loňské výstavě IWA v Norimberku. 

Zavedení do sériové výroby prová
zely vleklé problémy, údajně legis
lativního charakteru, když se čekalo 
na povolení německého zkušebního 
úřadu (v Německu platí pro vzducho
vé zbraně limit 7,5 J). Nakonec se ale 
zjevně podařilo vše vyřešit a zbraň se 
dostala k prodejcům.

FWB 800 Field Target se vyrábí ve 
dvou variantách pažeb. Verze pro ISSF 
má hliníkové tělo a dokonale nastavi
telné prvky. Verze Field Target Basic 
s dřevěnou pažbou by se dala označit 
za social edition, pokud se dá takto 
nazvat zbraň s cenou zhruba 50 000 
korun (1900 eur), zatímco „hliníková“ 
je ještě o 20 000 dražší. 

Na „dřevěné“ zbrani je na první po
hled vidět, že se výrobce snažil ušetřit ne
jen na materiálu pažby, ale především na 
množství a kvalitě nastavitelných prvků.

FWB 800 FT je typický sportovní spe
ciál pro venkovní střelbu na soutěžích 
FT/hFT. Jedná se tedy o jednoranovou 

�� FWB 800 – nahoře model Field Target, dole základní provedení pro disciplíny ISSF 

vzduchovky




