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s  Glocky, zde originálně dodaný s ka-
pacitou politicky korektních 10 nábojů 
světově nejrozšířenější pistolové ráže 
9 mm Luger. Karabiny tak v  podstatě 
nevyčnívají mezi  podobnou produkcí 
konkurence a stejně jako další zbraně 
z nabídky firmy Schmeisser GmbH bojují 
o zákazníka dobrou celkovou kvalitou  
a velmi kvalitním osazením víc než origi-
nalitou návrhu. 

AR15-9 S4F 10,5“
K  testu jsme dostali pušku S4F s  jen 

něco přes 10 palců dlouhou hlavní. Na-
místo originálního tlumiče plamene zde 
přibylo zařízení Ase Utra kombinující ús-
ťovou brzdu a základnu pro upevnění 
tlumiče. Zbraň jsem samozřejmě zkoušel 
i s tlumičem hluku, koneckonců je doba 
tlumičová a karabina s  pevnou hlavní  
a závitem na ústí si o tlumič přímo říká.

Společnost Schmeisser tvrdí, že drtivá 
většina dílů zbraně a všechny hlavní díly 
pocházejí z vlastní produkce a má tedy 
nad nimi stoprocentní kontrolu kvali-
ty. Jen málo drobných součástek je od 
dodavatelů, ti jsou však všichni certifi-
kováni jako dodavatelé NATO. Hlavně, 
resp. hlavňovina jsou výrobky slovutné 

Potřetí v krátké době se vracíme s testem zbraně vyrobené v mladé německé spo-
lečnosti Schmeisser GmbH. Portfolio výrobků reprezentovaných řadou pušek na 
bázi AR-15 a pistolí HUGO uzavírají samonabíjecí karabiny AR15-9 ráže 9 mm Luger. 
V ČR jsou k dostání díky obchodu Harrant.cz, jenž ochotně zapůjčil zbraň k testu.

Puška Schmeisser 
AR15-9 S4F
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Krefeldská zbrojovka pojala nabídku 
karabin v  pistolové ráži ve dvou 
řadách. Sportovní modely jsou 

označeny Sport, zatímco víc služební 
zbraně představují modely S4F a M5FL. 
Zbraně sportovní řady nesou označení 
délky hlavně podobné velikostem oděvů 
S, M a L, jimž odpovídají délky hlavní 10,5“, 
14,5“ a 16,75“. Víceméně služebně pojatá 
S4F je krátká, 10,5palcová, a M5FL naopak 
nejdelší s 16,75palcovou hlavní.

Sportovní řada se na první pohled ro-
zezná podle štíhlého předpažbí s hladkou 
úchopovou částí a masivní dvoukomo-
rové úsťové brzdy. Služební vzory mají 
naopak maximalizovanou možnost mon-
táže rozličného příslušenství na předpažbí 
v obou osách a z obou stran (picatinny  
a M-Lok). Mají také z výroby vpředu ote-
vřený tlumič plamene. Obě řady mají 
v originále stavitelnou pažbu s upínacími 
prvky pro popruh.

Po konstrukční stránce jsou všechny 
uvedené zbraně velmi podobné. Samo-
nabíjecí funkce je zajištěna dynamic-
kým závěrem s  dostatkem hmotnosti 
a prostoru pro vratnou pružinu, jak je  
u podobných karabin běžné. K zásobo-
vání náboji slouží zásobník kompatibilní 

továrny Lothar Walther s nepochybnou 
zárukou kvality a životnosti. Tu ostatně 
výrobce garantuje na 15 000 výstřelů do 
signifikantního zhoršení přesnosti. Hlaveň 
testované AR15-9 S4F měří 267 mm a má 
klasický pravotočivý vývrt s běžným stou-
páním jedné otáčky na 10 palců. 

Oba rámy jsou vyrobeny z letecké slitiny 
7076 T6 (materiál na áerpatnáctky už 
od prvních prototypů z Fairchild Engine 
and Aircraft Corporation, resp. ArmaLite) 
a jsou opatřeny povrchovou úpravou 
elektrolytickou oxidací (též anodizace 
nebo elox). Slitina sama je odolná vůči 
korozi, eloxování odolnost ještě zvyšuje 
a rovněž poskytuje ochranu proti otěru. 
Puška má dlouhé a plovoucí předpažbí, 
jemuž stejně jako upper receiveru vévo-
dí horní lišta picatinny v plné délce. Na 
třech, šesti a devíti hodinách je předpažbí 
dále opatřeno otvory pro montáž M-Lok. 
Úchyt předpažbí je proveden – pro vyso-
kou pevnost spojení – třemi zapuštěnými 
šrouby se závitovými vložkami helicoil.

Ovládání zbraně je důsledně obou-
stranné. Zmínku si zaslouží pojistka, kte-
rá je nejen oboustranná, ale nastavitel-
ná na 45° nebo 90°. Dvoustupňová 
spoušť  má v  základní verzi odpor  
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Puška Schmeisser AR15-9 S4F osazená úsťovým zařízením 
Ase Utra pro montáž tlumiče
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