vzduchovky

Wing Shot

Vzduchovky schopné střílet
hromadnou střelou se
objevují celkem zřídka. Firma
Air Venturi z Clevelandu (Ohio)
se rozhodla prorazit s jednou
takovou konstrukcí, nazvanou
Wing Shot.

– vzduchová
RED

brokovnice
�� Sam Yang
Wing Shot ráže .50

A

ir Venturi je ovšem jenom
dovozce a distributor, ales‑
poň v USA pravděpodobně
výhradní. Skutečný výrobce
je na zbrani vyznačen jako
Sam Yang Ind., ale oficiálně používá
název Samyang Precision Ind. Co.
Sídlí v Jižní Koreji a nebude to úplně
malá firma, protože vzduchové zbraně
vyrábí už od roku 1990, ale víceméně
jako doplňující program vedle dalších
produktů přesného strojírenství. Už
nejméně dvě desítky let se z větší
části zaměřuje na velkorážové a velmi
výkonné zbraně na předem stlačený
vzduch (PCP), tedy větrovky.
„Vzduchová brokovnice“ se teď v její
nabídce zřejmě objevuje poprvé, ale
na rozdíl od tvrzení některých recen‑
zentů to neznamená, že by to byla
nějaká zvláštní, principiální technická
novinka. Vzduchové zbraně střílející
hromadnou střelou se ojediněle vysky‑
tovaly snad v celé historii vzduchovek
nebo větrovek a stejné je to i nyní.
Jenom za poslední dvě desítky let jsme
na veletrhu IWA nejméně u dvou firem
zaznamenali vzduchové brokovnice
fungující podobně jako ty od Sam
Yang, byť s o hodně nižšími výkony.

Wing Shot s kódovým označením
produktu AV‑SG001 je štíhlá, nijak
humpolácká jednoranová zbraň, kte‑
rá při celkové délce 1092 mm váží
kolem 3,30 kg. Délka hlavně ráže 0,5
palce (12,7 mm) je 572 mm. Hlaveň je
zakončena kulovou muškou z mosazi.

ném“ provedení, eventuálně
zdobeném skromnou strojní
rytinou.
Pod hlavní se nachází zásobník
stlačeného vzduchu, zakončený Fo‑
sterovým plnicím ventilem, krytým
nacvakávací krytkou. Plnicí tlak zbraně
je standardně 206 barů (3000 psi) a vý‑
robce (distribuční firma) v manuálu
několikrát varuje před jeho překroče‑
ním. To lze snadno ověřit pohledem
na manometr umístěný zespodu na

�� Nástřel na 10 yardů a 20 yardů broky a na 20 yardů jednotnou střelou

Jako správná brokovnice nemá hledí,
ale bohužel ani horní lištu (pravdě‑
podobně by se však dal namontovat
kolimátor). Pažba a předpažbí jsou
z ořechového dřeva, v některých přípa‑
dech zdrsněného vytlačenou rybinou.
Zbraň se prodává v černém i „stříbr‑
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předpažbí. Výrobce doporučuje plnit
zbraň z potápěčské lahve, ačkoli při‑
pouští i možnost plnění hustilkou.
Náboj do brokovnice Wing Shot je
unikátní použitím křehkého polymero‑
vého kontejneru na broky. Kontejner je
dlouhý 19 mm, pojme kolem 126 grainů

