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Blaser R8 dnes

O kulovnici Blaser R8 jsme přinesli základní informace už před delším časem.
Nabídka různých variant se stále vyvíjí, a tak jsme se podívali na některé modely
ze současné nabídky na světových trzích.
Blaser R8 Success Individual
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ednotlivé díly systému zbraně se
stále vyrábějí z plného materiálu,
což zaručuje kvalitu, spolehlivost
a dlouhou životnost. Výroba probíhá
na přesných CNC obráběcích centrech
a s minimálními tolerancemi, takže je
zajištěna excelentní precize. Pažby jsou
z ořechu a umělecká rytina, někdy i ruční
dotváří celkový vzhled zbraně. Volně kmitající hlavně se vyrábějí kováním zastudena včetně nábojové komory, takže jsou
dokonale koncentrické s vývrtem. Jsou
uloženy v masivním pouzdru závěru a ani
opakovaná výměna hlavně neovlivňuje
jejich vysokou přesnost.
Extrémně robustní přímotažný závěr
umožňuje bleskově rychlé opakování.
Uzamyká se přímo do extenze hlavně
bez jakéhokoliv otáčivého pohybu, takže
zbraň i oko zůstávají stále zamířeny na
cíl; táhlo závěru leží v ergonomicky perfektní pozici nad lučíkem. Sedlová (Sattel)
montáž Blaser leží přímo nad nábojovou
komorou, takže hlaveň může volně kmitat
a poloha zásahu se nemění.

Kulovnice R8 má vynikající suchou charakteristiku spouště a ručně napínaný
bicí mechanismus – napíná se bezprostředně před výstřelem; nebude-li se
střílet, stlačením a zatažením šoupátka
zpět se bicí pružina zase uvolní. Nemůže
dojít k neúmyslnému otevření závěru,
protože při vypnutém bicím mechanismu
a uzamčeném závěru je klika závěru blokována. K odemčení stačí lehké posunutí
napínacího šoupátka a současné zatažení
kliky dozadu, zbraň se přitom nenapne.
Firma Blaser vyřešila u R8 maximální
ochranu před neoprávněným použitím:
zásobník včetně nuceně řízeného spoušťového ústrojí, které garantuje vysokou
spolehlivost i při silném znečištění, lze
vyjmout ze zbraně a uložit mimo zbraň
(například do kapsy). Ztráta zařízení ale
není možná, protože k vyjmutí je třeba
stisknout současně obě tlačítka záchytu
zásobníku. Tlačítka lze dokonce uzamknout šoupátkem nacházejícím se v zá-
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sobníku. Také tlačítka záchytu zásobníku
jsou v ideální pozici nad lučíkem (tzv.
Blinder – „slepecká“ výměna zásobníku).
Existují dva způsoby nabíjení, buď do vyjmutého zásobníku, nebo do zásobníku
ve zbrani shora při otevřeném závěru jako
při plnění nábojové schránky.
Díky uložení zásobníku nad lučíkem
je R8 při shodné délce hlavně podstatně
kratší než konvenční opakovačky. Optimální je vyvážení zbraně, které podporuje
intuitivní ovládání a rychlý a přesný zásah.
R8 lze rychle rozložit, vyčistit, resp. uložit
do tlumoku a zase jednoduše složit, aniž
by se měnilo nastřelení; díky snadné
a rychlé výměně hlavně tak lze lovit prakticky všechny druhy zvěře. BezproblémoR8 Attaché s dřevěnými obložkami pouzdra závěru

