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Na našem trhu postupně narůstá počet značek, pod kterými se prodávají vzduchové 
zbraně, a jejich dodavatelů. Mnoho internetových i kamenných obchodů s nimi spolu-
pracuje. Právě internetový obchod www.armykup.cz z Jičína má na svých stránkách 
zajímavou zlamovací vzduchovou pušku Quantico. 

Její název byl inspirován výcviko-
vým střediskem FBI Quantico ve 
Virginii. I když je zbraň zapažbe-

na v  plastu, co do hmotnosti či délky 
nejde o  žádnou lehkou váhu. Hlavní 
nosný prvek je ocelový válec o průměru 
30 mm. Uvnitř se pohybuje píst, stla-
čovaný do zadní polohy standardním 
systémem: sklopná hlaveň slouží jako 
napínací páka, ovládající přes kloub na-
pínací táhlo pístu. Z konce táhla vychází 
i plochá planžeta zasahující do spouš-
ťového mechanismu, která při zlomení 
zbraně nedovolí zmáčknout spoušť. 
Kompaktní mechanismus, usazený až 
na úplném konci válce, umožňuje pístu 
zdvih 130 mm. 

Před spouští vyčnívá jazýček manuál‑ 
ní pojistky, která v zajištěné poloze za-
blokuje mechanismus. Její polohu iden-
tifikují písmena S a F, vylisovaná na obou 
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stranách předpažbí nad spoušťovým 
jazýčkem. Zadní stranu válce kryje de-
signový odvětrávaný plastový návlek, 
jehož horní strana, opatřená 21mm liš-
tou picatinny, slouží k instalaci optiky. 
Veškeré díly železa, mimo částí mířidel, 
jsou z poctivé oceli a černěny. 

Těžkou drážkovanou hlaveň, upev-
něnou v čele válce příčným šroubem, 
fixuje v poloze pro střelbu obvyklý zá-
skočkový systém. Výškově i  stranově 
stavitelné hledí, umístěné na hranolu 
hlavně, má zářez zvýrazněný zelený-
mi světlovodnými vlákny, muška krytá 
tunelovým chráničem má vlákno čer-
vené. Je umístěna na zvýšené plastové 
základně, která slouží i jako hmatník pro 
usnadnění napínání.

Plastové pažbení od hledí po lučík 
spouště působí naprosto klasicky. Jeho 
styl se ale směrem dozadu výrazně 

mění. Z  paty štíhlé pistolové rukojeti 
vychází hranol, na němž je uchycena 
pažba s možností šikmého délkového 
i výškového nastavení. Lícnice je rovněž 
výškově stavitelná. To střelec ocení při 
přechodu z pevných mířidel na zamě-

Quantico

Quantico
ráže .177/4,5 mm

délka záměrné 440 mm

délka hlavně 470 mm

délka 1110–1145* mm

šířka 43 mm

hmotnost 3,47 kg

* podle nastavení pažby

Základní díly zbraně

řovací optiku. K povolení a manipulaci 
slouží dvě velká vroubkovaná točítka. 
Pažbu lze prodloužit i  podélně, a  to 
povysunutím pryžové botky za použití 
imbusového klíče. 
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