vzduchovky
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Pfiekvapení Xisico
Pokud se v na‰em oboru zaãne mluvit o ãínsk˘ch v˘robcích, zpravidla se skonãí
u nepfiíli‰ dokonal˘ch klonÛ v‰emoÏn˘ch evropsk˘ch ãi americk˘ch zbraní.
âíÀané toho dûlají poÏehnanû a z ãetn˘ch testÛ, které byly publikovány mimo
jiné u nás ve Stfielecké revui, vycházejí v posledních letech mnohé jejich zbranû
jako nikoli ‰patné, s tendencí ke zlep‰ování kvality. Pochopitelnû pochybn˘ch
v˘robkÛ zÛstává dost, ale tûch dobr˘ch je stále víc a zaãínají b˘t zajímavé.

Xisico B25S je klasická lámací vzduchovka vybavená moderními mífiidly. Plastová paÏba vypadá velmi pûknû.
fii na‰í nedávné náv‰tûvû centrály
firmy ARMS-CZ v Humpolci jsme
mimo jiné vybírali k vyzkou‰ení
vzduchovky. PÛvodnû se pfiedpokládalo,
Ïe si odvezeme pouze zbranû znaãky
Diana, které firma distribuuje, ale pak nám
fieditel spoleãnosti Tomá‰ SníÏek nabídl
je‰tû ãínskou vzduchovku. Maliãko se
nám do toho nechtûlo, ale kdyÏ nás ubezpeãil, Ïe znaãka Xisico se sice vyrábí
v âínû, ale jedná se o americkou investici a tyto vzduchovky patfií k tomu nejlep‰ímu, co mohou ãín‰tí v˘robci nabídnout,
k˘vli jsme. „Já si myslím, Ïe budete mile
pfiekvapeni, stejnû jako jsem byl pfiekvapen já, kdyÏ jsem tu zbraÀ zkou‰el,“ fiekl
nám na rozlouãenou Tomá‰ SníÏek.
V obyãejné papírové krabici bez potisku, vyplnûné pfiesnû nafiezan˘m polystyrenem jako u konkurence, byla
v igelitovém obalu uloÏena vzduchovka.
Balení kromû návodu k pouÏití v angliãtinû obsahovalo také návod k pouÏití v ãe‰tinû. Jde o klasick˘ návod v podobû, v jaké ho firma ARMS-CZ pfiikládá k dal‰ím vzduchovkám. Kromû obecn˘ch pouãení o bezpeãné manipulaci se
zbraní zde byly informace o nabíjení,
stfielbû, sefiizování a údrÏbû vzduchovky. Jednoduché, srozumitelné, ale na-
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prosto dostaãující. Lámací vzduchovka
nenabízí Ïádné záludnosti, o kter˘ch by
se musely popsat stohy papíru.
UÏ první pohled na exteriér zbranû nám
naznaãil, Ïe tohle jsme uÏ nûkde vidûli,
a nebylo to z âíny. Chvilka hledání a bylo
jasno. âíÀané zcela jistû vycházeli z konstrukce nûmeck˘ch vzduchovek Diana
a zbraÀ má nejblíÏ ke star‰ímu provedení vzduchovky Panther 31.
Zlamovací zbraÀ má ocelovou hlaveÀ
kruhového prÛfiezu ráÏe 4,5 mm, která
vzadu, v prostoru osazení hledí, pfiechází
do hranolu. Vpfiedu na hlavni je umístûn
plastov˘ díl, objímka, na které se nachází
mu‰ka. Tvofií ji tfii maliãké plastové objímky nebo, chcete-li, tun˘lky, kter˘mi
prochází ãervené svûtlovodné vlákno.
Plastov˘ nástavec s mu‰kou souãasnû
tlumí záchvûvy hlavnû a v neposlední
fiadû má tento konstrukãní prvek pûkn˘
vzhled. Hledí je kovové, stavitelné v˘‰kovû i stranovû a je po stranách záfiezu
opatfieno zelen˘mi svûtlovodn˘mi vlákny. Je velmi dobfie ãitelné, stejnû jako
mu‰ka. Na horní plo‰e vzduchového vál-

ce jsou dráÏky pro montáÏ dioptru nebo
optického zamûfiovaãe.
PaÏba je vyrobena z ãerného, na dotek
pfiíjemného a jemnû zdrsnûného plastu
s rybinami na pistolové rukojeti a pfiedpaÏbí. Je zakonãena v˘raznou botkou
z pomûrnû tvrdé gumy. ZbraÀ jsme zkou‰eli v létû a bylo velmi pfiíjemné, Ïe díky
zdrsnûní celé paÏby a rybinû nám po ní neklouzaly zpocené ruce. Luãík je také plastov˘ a je souãástí paÏby. Jsou v nûm dva
otvory pro ‰roubovák k nastavení spou‰tû.
Na první pohled je zbraÀ velmi dobfie
zpracovaná, Ïádné vady jsme neodhalili.
Pohyb mechanismu pfii zlomení byl plynul˘, nikde nic nedrhlo, pfii automatickém
zaaretování hlavnû odpruÏenou kuliãkou
to krásnû cvaklo. Nabili jsme nejlevnûj‰í
ãeskou diabolku Standard z Kovohutí
Pfiíbram a neãekali Ïádn˘ zázrak. Nicménû ten se dostavil. Postavené papírové siluetky zvífiátek padaly na vzdálenost deset metrÛ od první rány jedna za druhou.
Vzduchovka perfektnû sedla do ruky a tvar
botky sv˘m spodním hrotem píchal do
podpaÏí, dokud jsme paÏbu nezaloÏili do

XISICO B25S
ráže
celková délka
délka hlavně
hmotnost

4,5 mm
1135 mm
475 mm
3,3 kg
Hledí je v˘‰kovû i stranovû stavitelné, po stranách orámované svûtlovodn˘mi vlákny
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