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Nem is tudtam mire számítsak, amikor átvettem a szent-

endrei vadászboltban azt a hosszú fegyvertokot, ami 

a vonatfütty hosszúságú Winchester Super X3-at rejtet-

te. Meglepett annak kis súlya, mintha nem is egy sörétest, 

hanem egy légpuskát kaptam volna. A kötelező admi-

nisztráció alatt volt időm a rendőrségen elmerengeni pár 

dolgon. Elfogott a kétség, hogy egy ilyen könnyű 12/76-os 

sörétes, vajon mennyire „ugrálhat” az ugyanilyen kalibe-

rű, jó öreg IZS duplámhoz képest. Lévén, hogy tavasszal 

kaptam meg a puskát, vadászat közben, például egy kö-

dös októberi libázáson, vagy egy decemberi fácánozáson 

nem tudtam kipróbálni, mit is tud – pedig vízi vadra a 71 

centiméteres csőhosszúságú szerszám kiválóan alkal-

mas lehet... A szalonkázás maradt volna az egyetlen le-

hetőségem, idén azonban nem volt szerencsém esti vagy 

reggeli húzáson a hosszúcsőrű tavaszhírnökökre lövést 

tenni. Mi marad hát az egyetlen megoldás? Irány Buda-

örs, az Igaly József lőtér!

Még mielőtt a puskához kapott 24 grammos ELEY 

Olimpyc trap és a 28 grammos Winchester X2-es skeet 

töltényt elfüstöltem volna, egy kicsit utánanéztem a „köl-

csönfl intának”. A Super X3-as félautomata modellje va-

lóban a XXI. század gyermeke. Mielőtt azonban bárkinek 

kétsége támadna, gyorsan meg kell jegyezni, hogy az ön-

töltő, gázelvezetéses rendszerű sörétes puskák hazánk-

ban is használhatóak vadászatra.

Az amerikai cég egy, a többi puskánál könnyebb és 

tartósabb „vadásztársat” szeretett volna létrehozni. Bár 

magam nem próbálhattam ki vadászaton, több tucat vi-

deót megnézve úgy tűnik számomra, hogy sikerült nekik. 

A kontinens majd minden táján láttam használat közben, 

a Nagytavaktól a Prériig. A számomra kissé idegen kom-

pozit műanyag agyazás az időjárás viszontagságainak 

kiválóan ellenáll. Mintázata a tengerentúlon oly elterjedt 

terepmintától a hozzám közelebb álló fahatású borításig 

sokféle permutációban elérhető, bár hozzátenném: kissé 

talán sérülékenyebb, mint a hagyományos faagyazás, de 

a tartósságához kétség sem férhet.

A több mint 160 éves Browning és Win-

chester márkanév mindig is a modern 

megoldásokról és a meglepő újításokról 

volt híres. Ebbe a képbe tökéletesen illesz-

kedik a Winchester Super X3 félautomata 

sörétes puskájuk.

Libák réme
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A tesztelés közben sorra mutatkoztak meg rejtett előnyei, 

amelyekre első pillantásra nem is gondoltam volna. Az SX3 

súlya csak mintegy 3-3,3 kilogramm, míg az IZS duplám 

4,3 kilogrammot nyom. Ez egy hosszabb libázás alkalmá-

val vagy egész napos fácánvadászaton nem utolsó szem-

pont. Igyekezett a cég a lakatszerkezet és a cső esetében 

is minimalizálni a tömeget. A nikkelezett speciális ötvöze-

tű cső a legcudarabb körülményeket is kibírja. Az agyazás 

és a csősín kialakítása is a jobb hőelvezetést szolgálja. Ez 

utóbbi remekül irányítja a szemet, a „viszonylag” nagymé-

retű célgömbbel pedig igencsak könnyű a célzás. Érdekes 

különbség volt számomra, hogy a biztosító nem a markolat 

tetején, hanem a sátorvas oldalán helyezkedik el. Lövéskor 

a kibiztosítás ezáltal könnyebb (bár szokatlan), de tartok 

tőle, hogy az akaratlan tűzkésszé tétel is. Amennyire ódz-

kodom a műanyag puskáktól, olyannyira meglepett, meny-

nyire „kézre állt”, a markolat és az elsőre ormótlannak tűnő 

előagy szinte „tapadt” a kezemhez és kapáslövésnél is ké-

nyelmes, stabil fogást biztosított. A kis súlya ellenére nem 

„fi cánkolt”, az Active Valve system – gáz-visszavezetéses 

rendszer minimálisra csökkenti a hátrarúgást. Mindamel-

lett az automata töltési mechanizmusnak köszönhetően, 

a duplámhoz képest még egy patron jut a tárba is. Olyany-

nyira jól sikerült konstrukció, hogy a gyári 5000 lövés és 

az általunk leadott tesztlövések alatt semmilyen műszaki 

hibát nem észleltünk. További előnye a kompozit szerke-

zetnek, hogy mind az agytalp, mind a markolat gyári tol-

dalékok segítségével teljes mértékben a fegyverforgató al-

katához igazítható. Mi sem természetesebb, a szűkítése is 

cserélhető, így a különféle choke-ok szinte mindenre alkal-

massá teszik, legyen szó koronglövészetről, fácánhajtásról 

vagy libahúzásról. Kezelése könnyű, bár a töltése elsőre 

furcsa lehet a billenő csövűekhez szokott vadászoknak, de 

mint minden jót, ezt is hamar meg lehet szokni.

Még egy olyan gyenge – jobb napjain közepes – sörét-

lövő is, mint akik közé magamat sorolom, meglepően jó 

eredményt tud vele elérni. A félautomaták között ár-érték 

arányban ez a típus jó helyen szerepel, a maga 346 ezer 

forintos vételárával. Akinek egy könnyen tisztán tartható, 

nem túl nehéz, egyszerűen kezelhető, hosszú csövű félau-

tomatára van szüksége, annak szívből merem ajánlani.
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