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Diana Raptor
Společnost Diana, založená v roce 1890 Jakobem Mayerem a Josefem Grammelspacherem v německém Rastattu, byla odedávna známa jako výrobce kvalitních vzduchových zbraní. I ona ale v poslední době nastoupila trend mnoha dalších firem
a nakupuje část své produkce z Asie.

T

aké Diana, od roku 2014 v majetku
společnosti GSG, a tudíž skupiny L&O, si na asijské produkty
nechává dotisknout svoji značku. Již to
také není bohyně Diana, odhazující luk
a pozvedající pušku…
Proto jsem k CO2 revolveru Diana Raptor od Arms-CZ z Humpolce přistupoval
poněkud s obavami, zda se nejedná
o nějaký no name produkt se sítotiskovým označením společnosti. Obavy se
naštěstí nepotvrdily, neboť i do tohoto
nakoupeného výrobku zakomponovala Diana svoje know-how, stejně jako
v 90. letech minulého století, kdy kupovala šestipalcové CO2 revolvery Gamo
R77 a pod svou značkou je prodávala s kvalitními drážkovanými hlavněmi
Lothar Walther.
Diana Raptor je zbraň vzhledově odpovídající dvojčinnému revolveru Colt
Python a vycházející pravděpodobně
z produkce tchajwanské společnosti
KWC. Ta dodává své výrobky mnoha
renomovaným firmám po celém světě,
samozřejmě s jejich označením (Umarex,
Gletscher aj.).
Rám s lučíkem i plášť hlavně jsou
odlity z nemagnetického kovu, stejně
jako většina ostatních dílů. Ocelové jsou
pouze pružiny, čepy a drážkovaná hlaveň.
I přesto vykazuje tento čtyřpalec s 12g

Diana Raptor

bombičkou v rukojeti hmotnost jednoho
kilogramu. Pod částečně skrytou boční
deskou upevněnou pod levou střenkou čtyřmi skrytými křížovými šrouby
a jedním viditelným, pro realističtější
vzhled s drážkou, je umístěn spoušťový
mechanismus.
Na druhý pohled částečně koresponduje s mechanismem revolverů Gamo,
které byly inspirovány značkou S&W.
Ale v tomto směru již asi nelze nic převratného vymyslet. Pouze šroubová bicí
pružina, opírající se do týlu kohoutu
s palečníkem, je vedena hřbetem rukojeti. Mžikový přepouštěcí ventil leží
pod kohoutem, ale úder zprostředkuje
přenosová páka, sloužící i jako pádová
pojistka. Na temeni rámu sedí výškově
i stranově stavitelné hledí, takže muška
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s antireflexní úpravou, dominující ventilované liště nad ústím hlavně, již může být
pevná. Tenkostěnná drážkovaná hlaveň,
usazená suvně v plášti, je vůči komorám
utěsněna odpruženým kuželem.
Masivní nálitek na spodní straně pláště chrání osu vlevo výklopného válce.
Ten je uzamčen pouze vzadu a uvolňuje
se posunutím šoupátka za válcem dozadu. Potlačením na osu válce je aktivován centrální vyhazovač nábojnic.
A zde se dostáváme k nejzajímavějšímu

