
SXP Defender – rokonok 
és ősök

A Winchester ma kapható előágyszán-
ismétlő söréteseinek közös családneve a 
Super-X-Pump, azaz SXP. A családon belül 
találunk faágyazású, kifejezetten vadászias 
darabokat (Field), ventilált csősínnel, rövid, 
4-es tárral, de mattfekete, pisztolymarko-
latú, huzagolt csövű, állítható irányzékos 
szarvasvadász- (Extreme Deer) kivitelt is. 
És persze a terepszínűre fóliázott verzió 

Semmi sem annyira ikonikusan amerikai fegyver – kivéve talán a Colt Peacemakert 
–, mint a pump-action sörétes puska. Mégis napjainkban a világpiacon kapható ilyen 
sörétesek döntő többsége a Boszporusz keleti oldalán készül, a török sörétes 
gyártók tucatszám jelennek meg, és a kedvező termelési árakban érdekelt nagy 
márkanevek egyre-másra címkézik fel ezeket. Esetünkben a Winchester azonban 
korrekten feltüntette a származási helyet a fegyveren, és a kiskereskedelmi árban 
is tükröződik mindez.

Winchester SXP

Egy Winchester Isztambulból
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VASS GÁBOR

A Winchester SXP Defender az amerikai név és külső ellenére török eredetű

Marine-kivitel, nikkelezett csővel és csőtárral



sem maradhat el. A rendvédelmi/taktikai 
vonalon a Desert és Dark Earth színűek 
a mai divatot képviselik, a nikkelezett 
csövű/csőtáras Marine pedig ebben a 
kategóriában sok évtizedes hagyomány.

A tesztfegyverünk viszont a lehető 
legalapabb kivitelű SXP Defender, csak 
éppen az 5-ös helyett teljes hosszúságú, 
12/70-es kaliberben 7 lőszeres csőtárral 

szerelve. Az egyetlen extra a réz célgömb-
nek szinte a tetejére ültetet fénygyűjtő 
szálas zöld színű irányzék.

Ez tulajdonképpen egyfajta szel-
lemi örököse a közismert Winchester 
1200/1300 Defender sörétes szériának. 
Ezeket 1965–1983, majd a US Repeating 
Arms Companynál 2006-ig, annak csőd-
jéig gyártották. Illetve nem csak szellemi 

örököse, hanem szerkezetileg is nagyon 
hasonló ahhoz.

Ugyanakkor a tokon levő – valljuk be 
kissé öncélú – bemarások és vörös színű 
ívek, feliratok, valamint a tusa designja 
mind modern Winchester márkajelű 
fegyverként azonosíthatóvá teszik a 
2010-es évek SXP-jét.

Maga a Winchester márkanév egyéb-
ként pont az idén ünnepli 150. szüle-
tésnapját, hiszen 1866-ban alapította 
meg az inggyártó Oliver Winchester a 
Benjamin Tyler Henry alsókulcsos fegyver 
szabadalmaira építő fegyvergyárát, a 
Winchester Repeating Arms Companyt.

Néha túl klasszikus 
csőtáras

A Winchester SXP hűen követi a 
klasszikus pump-action sörétesek felépí-
tését és formavilágát, az előágy műanyag 
burkolatának alakja pedig már-már retró, 
nekem a 80-as évekbeli Rendőrakadémia-
filmeket idézi fel. Annyi hátránya persze 
van, hogy szereléksín nem nagyon fér 
rá, így fegyverlámpa sem rögzíthető fel, 
ami ma már rendvédelmi vonalon szinte 
alapkövetelmény.

A működés is teljesen hagyományos, 
a jól bevált mintát követi. A fegyvercső 
alatt elhelyezett csőtárba a tok alján levő 
töltőnyíláson keresztül egyesével töltjük be 
a lőszereket. A kaliber 12/70 vagy 12/76, 
a tárkapacitás 7 db lőszer. Illetve… de 
erre majd később visszatérünk!

(Mondjuk én – meg legtöbben mások 
is – úgy töltjük, hogy először hátrahúzzuk 
az előágyszánt, a nyitva álló kivetőnyíláson 
keresztül bedobunk egy lőszert a cső-
farba, rácsukjuk a zárat, bebiztosítjuk a 
fegyvert, és utána tesszük teli a csőtárat. 
Így plusz 1 állandóan rendelkezésre áll 
a tárkapacitáson felül is, töltés közben 

Sivatagi rejtőszínű - felettébb divatos - SXP Defender változat

Pisztolymarkolattal és szereléksínekkel: 
SXP Shadow Defender

Turkey Hunter, azaz pulykavadász terepszínben

Egy ütött-kopott, de még tökéletesen működő 
Model 1200-as egy amerikai rendőrautóból

A 2006-ig Amerikában gyártott Winchester Model 1300 Defender tesztfegy-
verünk szellemi és technikai elődje

Természetesen van az SXP típusból a vadászok szívéhez közelebb álló is
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is. Erre persze leginkább rendvédelmi 
alkalmazásnál lehet szükség.)

A fegyveren az elsűtőbillentyűn túl 
két érdemi kezelőszerv található, az 
egyik a biztosító. Ez a sátorvas elülső 
részén található, igazából csak a nagyon 
hosszú mutatóujjú lövészek számára van 
ösztönösen elérhető helyen. Ráadásul 
áttolandó jellegéből adódóan vagy ki-, 
vagy bebiztosítani kényelmes lehet-
séges fogásváltás nélkül. Ugyanezt 
a kapitális ergonómiai hibát persze 
szinte minden gyártó elköveti, nem 
lenne korrekt a török gyártót/amerikai 
megrendelőt hibáztatni. Pedig nem 
lenne valami szuperbonyolult mérnöki 
munka olyan elsütőszerkezet-egységet 
tervezni, melynek kétkezes és nyúj-
tózkodás nélkül elérhető biztosítója 
van. Vagy akár egy billentyűbiztosítás 
is megoldás lehetne.

A másik (konvencionális) kezelőszerv 
a sátorvas hátsó felénél található kis 

retesz, ezt benyomva a megfeszített 
elsütőszerkezetű fegyver zárja is nyitható, 
a csőben levő lőszer üríthető.

Van azért egy igazán szívesen látott 
modern jellegzetesség a fegyveren – 
ennek sokkal jobban örülhet a felhasz-
náló, mint a piros tokfeliratoknak –, ez 
pedig a száloptikás fénygyűjtő célgömb.  
Ez simán csak a normál réz célgömb 
fölé van pattintva, azt gondoltam így 
túl magas lesz, de aztán a lövészet során  
bebizonyosodott, hogy pont jó.

Ki az elsütőszerkezettel!

A Winchester SXP részleges szétszere-
lésének menete egy ideig nagyon hasonlít 
a többi, általam kipróbált pump-action 
sörétesére (Remington 870, Mossberg 
500, Hatsan Escort, Benelli Nova stb.). Itt 
is a töltetlenség ellenőrzésével kezdünk, 
fokozottan ügyelve rá, hogy a csőtárban 
se legyen semmi.

A Super-X-Pump elődeihez hasonlóan 12/76-os kaliberű 
előágyszán-ismétlő sima csövű hosszú lőfegyver

Modern és praktikus részlet: fénygyűjtő szálas célgömb

A sok piros felirat a márkaidentitás része

Nyitott zárral

Sátorvas előtt a töltőkapu a tokon
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WINCHESTER SXP DEFENDER
kaliber:  12/76
hossz:  965 mm
csőhossz:  457 mm
üres tömeg:  2900 gramm
tárkapacitás:  7 db

Tech ni kai ada tok:

R Ö  V I  D E N
Winchester SXP Defender

PO ZI TÍ VU MOK:
– jól bevált technika
– klasszikus forma és működés
– megbízhatóan működött
– fénygyűjtő szálas célgömb
– alacsony ár

NE GA TÍ VU MOK:
– segédeszköz kell a szétszedéshez
– nem túl jó helyen levő biztosító

A csőtár elülső végén levő racsnis 
zárókupakot szépen letekerjük, ekkor 
szerencsére a tárrugó nem ugrik bele az 
arcunkba, azt egy bajonettzáras kupak 
a helyén tartja. A fegyvercsövet ezután 
megragadjuk és kihúzzuk, a legtöbbek-
nek a tisztításhoz már ez az állapot is 
elegendő.

Számos előágyszán-ismétlőnél a 
következő lépés ezután az előágyszán 
előrehúzása, vele pedig a tokból a zár-
szerkezet kivétele lenne. Itt azonban ez 
nem indul meg előre. Az online elérhető 
angol nyelvű használati utasítás sem 
tárgyalja, hogy mi a teendő.

Pedig van megfejtés: a komplett 
elsütőszerkezet-sátorvas egységet előbb 
ki kell vennünk a tokból. Ehhez viszont 
segédeszközre van szükségünk, hiszen 
egy kb. 5 mm átmérőjű tengely tartja a 
tokban. Még szerencse, hogy nem kell 
kalapálni, egy pisztoly tisztítóvessző-
maradványával puszta kézzel kinyomható.

Az elsütőszerkezetet összetartó sátor-
vas egység anyaga műanyag (felső része 
acéllemez), és bár a fegyver elkészítési 
minősége egészen korrekt, a tok/tusa 
és a sátorvas találkozásánál bizony mil-
liméteres hézag tátong. Ott folyik ki a 
bekerült por, mondhatjuk cinikusan.

A csőfar körül a forgózárfej 
bereteszelési pontjai

Vadászati célra is beíratható ismétlőfegyver, de inkább dinamikus 
sportlövészetre fogják használni.

Az alutok felülnézetben – egy
szereléksín, vagy annak előkészítése nem ártott volna

Csukott (reteszelt) zárral
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Az elsütőszerkezet teljes egészében 
acéllemezdarabokból (plusz rugók, ten-
gelyek) áll össze, a sorjásság hiányából 
úgy tűnik, hogy lézerrel vágott. Igazi 
funkcionális tömeggyártmány.

Maga a tok alumíniumötvözet, de az 
utóbbi évtizedek tapasztalatai alapján a 
söréteseknél ezzel semmi gond nincs, 
hosszú távon sem, ugyanakkor olcsóbb 
és könnyebb, mint az acél.

Ha a sátorvas-elsütőszerkezet egység 
már kint van, akkor előre kihúzhatjuk 
a tokból a zárat és a csőtár körül az 
előágyszánt is.

Az ismertebb hasonló márkáktól 
eltérően itt a reteszelést nem egy bil-
lenő retesztest végzi, hanem az SXP 

A biztosítótolóka a sátorműanyag elejénél található Az elsütőbillentyű mögötti kis gomb a megfeszített 
elsütőszerkezet melletti zármozgatást teszi lehetővé

A műanyag és fém illeszkedése 
nem éppen hajszálpontos

A csőtár végén levő rögzítőkupak lecsavarozva

34 • Kaliber



forgózárfejes, elméletileg ez a stabilabb, 
szimmetrikusabb reteszelési forma, bár 
a relatíve alacsony gáznyomású sörétes 
lőszereknél ez kevésbé szempont.

Tetszetős megoldásnak tűnik még 
a brutális méretű ütőszegvég, így a 
lemezekből összerakott elsütőszerkezet 
lemezkakasa biztosan eltalálja.

A zárkerethez csatlakozó, az azt 
előaggyal összekötő „action bar”-ok is 
acéllemezből vannak, és egyes korábbi, 
silányabb konstrukcióktól eltérően nem 
csak egy, hanem mindkét oldalt vannak,- 
bár az ma már alap.

Az SXP konstrukciója tehát végtelenül 
kiforrott, még véletlenül sem találunk 
benne semmi forradalmi újítást. De az 
ezt megvásárló elsődlegesen amerikai 
„natural born redneck” közönségnek 
pontosan ez kell. Egy igazi faék egy-
szerűségű, igénytelen csataló, ami 
alkalmas lakásvédelemre, a pickup 
hátsó ülésére hajítva pedig bármire, ami 
szembejön, legyen az vadásszzsákmány 
vagy kétlábú kártevő.

Angolos távozás

Be kell vallanom, hogy a sörétes 
puskával, különösképpen a pump-action 
sörétessel való lövészet élményfaktorát 
szerintem csak a sorozatlövőké múlja 
felül. Az XSP Defender kivitelével sem 
elsősorban vadászni fognak, hanem 
szerintem dinamikus szituációs jellegű 

lőfeladatok megoldására vagy rapid 
shootingra fogják mifelénk használni.

Éppen ezért mi sem kifejezetten 
korongra vagy fácán alakú lőlapra 
(igen, létezik ilyen) teszteltük, hanem 
IPSC-lapokra és ami még szórakozta-
tóbb: fémcélokra. 20 cm-es fellógatott 
korongokra és boruló popperekre. 
Ilyenkor nem lehet eleget hangsúlyozni 

Fegyvercső előre lehúzva A forgózárfej

Vaslemezből van szinte az egész

A gyári szám mellett van a kivett 
stift, ami az elsütőszerkezetet tartja 
a helyén

A sátorvas-elsütőszerkezet
egység kiszerelve
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a biztonsági (legalább 8 méter) távolság 
és a védőszemüveg alkalmazását! Mert 
a lőcsatorna falán bizony úgy pattognak 
a visszacsapódó sörétszemek, mint 
egy nyárközepi jégeső a kocsi tetején.

A teszt során Winchester 12/70-es 24 
grammos (tehát relatíve csekély töltetű 
sportlőszert) használtunk, melyből 100 
darabot lőttünk el bármiféle akadály 
nélkül.

Illetve… amikor az első lövések előtt 
a tárba a harmadik lőszert akartam 
betölteni, az nem ment. Némi ízesebb 
megfogalmazások után szétszedtem 
a csőtárat – innen tudom, hogy a tár-
rugót rögzítő kupak bajonettzáras –, 
és nocsak, egy kb. 25 centis műanyag 

rúd rejtőzött a rugó belsejében. Emiatt 
nem lehetett 2-nél többet tárazni. De 
mi ez az elmebaj? A puskánk feltéte-
lezhetően brit exportra lett eredetileg 
szánva, ahol a Shotgun Certificate 
(amelyhez sokkal könnyebb hozzá-
jutni, mint a Firearms Licence-hez) 
feltétele, hogy a sima csövű hosszú 
lőfegyverbe egyidejűleg 3-nál több 
lőszer ne legyen betölthető.

Természetesen ez a műanyag rúd 
angolosan távozott a sörétesünkből, 
és helyére beköltözött 7 db 12/70-es 
lőszer. Na persze nem sokáig, csak 
addig a néhány másodpercig, amíg 
10 méterről 2 db IPSC-amőbát szépen 
papírhulladékká nem konvertáltam.

A 24 grammos nem egy erős hátrarú-
gású lőszer, de valószínűleg fegyverünk 
élettartamának döntő részében pont 
ilyennel lesz etetve. A kis fegyvertömeg 
mellett ez abszolút fájdalommentesen 
lőhető, akár dobozszám gyorsan egy-
más után is.

A fegyveren az előágyszán, illetve 
a zár is finoman jár, nem reszel, nem 
szorul, a sütés pedig a sörétes vadász/
dinamikus (lakásvédelmi/rendvédelmi) 
felhasználásra pont tökéletes.

A szürke fémcélok a fekete gumi 
golyófogó előtt, pincelőtéren mindig 
feladják a leckét az ember szemének, 
különösen, ha az ember már nem 
húszéves. (Bár nekem most jobb a 

Zár még a tokban

Zárszerkezet 
már kivéve

A fegyver részlegesen szétszerelve
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szemem, mint húszévesen.) Viszont az 
irányzék keresgélésére nem kell időt 
vesztegetni, mert a fénygyűjtő szál 
szinte világít, nagyban megkönnyíti a 
dolgunkat. Tényleg nagyon gyorsan lehet 
telibe kapni a fémcélokat gyakorlati-
lag, amint a pump-action hátra-előre 
mozdulat megvan már a célon is a cső 
és BUMM. Az üres lőszeresdobozok 
ide-oda dobálása és cafatokra lövése 
is hasonló könnyedséggel ment. Mon-
dom, hogy a sörétes puskáénál csak a 
sorozatlövők élményfaktora magasabb, 
de a sörétes nálunk is legális. Ráadá-
sul az üzemanyagköltség mondjuk 
egy félperces folyamatos lövöldözésre 
vetítve erősen töredéke a nagy kedvenc 
MG42-ének.

Nem drága holmi

A Winchester SXP Defender bár 
igazán tradicionális fegyver, és sem-
mivel sem emelkedik ki honfitársai 
vagy akár amerikai kategóriatársai 
közül, de nem is marad el semmiben. 
Igazi korrekt iparosmunka. Olyan 
fegyver, amiből sok fogyhat a világ 
szerencsésebb történelmi fejlődésű 
országaiban. Az USA-beli ára 360 
dollár (MSRP), itthon pedig 130 ezer 
forint környékén lehet jelenleg (2016 
nyarán) megvásárolni. 

A Winchester oldala:
http://www.winchesterguns.com/

A tesztfegyvert és a lőszert köszön-
jük a Vadvil vadászboltnak!

A teszt során alkalmazott lőszer

A narancsszín hüvely és egy kis füst távozik a kivetőnyíláson

Lengenek a fémcélok rendesen! Azért egy 12-es csőtorkolat még 
mindig magáért beszél
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