
Manapság egyre nagyobb népszerűségnek örven-
denek az egyenes hátrahúzású fegyverek. A főleg
hajtásokon kihasználható előnyei miatt a Browning
fegyvergyár újragondolta ezt a fajta rendszerű fegy-
vert. Nagy tapasztalattal rendelkező vadászok és fu-
tóvad-lövő sportolók bevonásával tervezték át a fegy-
vert, kimondottan hajtó- és terelővadászatok céljára.
Ennek eredményeként sikerült létrehozni a kategó-
ria leggyorsabb és legbiztonságosabb fegyverét.

E gyári ismertető olvasása után nagy kíváncsi-
sággal vettem kezembe a Browning is-
métlőfegyvert, amelyet 30-06 kaliberben kaptam a
Vadvil Kft.-től. Hajtásra használható Akah 1,5–6x42
futóvad-lövő távcsövet szereltek rá, a kiváló minő-
ségű Recknagel-szerelék segítségével. Irány a lőtér!
Mivel futóvadlövészetről van szó, segítségül hívtam
a teszteléshez Szadai László barátomat, aki ebben a
lövészeti ágban a legjobbak közé tartozik.

Kézbe fogva az elegáns fegyvert, feltűnt az ergo-
nomikus tervezése, rögtön „vállba állt” a szép diófa
tusú puska. Ahogy elkezdtük a tesztlövéseket, az
első ismétlésnél ért a kellemes meglepetés: a zár-
dugattyú a hátrahúzása után azonnal visszaugrott
a helyére, nem kellett tolni, mert egy rugó segítsé-
gével automatikusan visszahúzódik. Jómagam
hosszú évek óta szintén egyenes hátrahúzású is-
métlőpuskát használok, meglepett a gyors vissza-
zárás, és főleg az, hogy nem kell az erőteljes visz-
szazárásra figyelnem, hanem csak a célzásra és az
elsütésre kell koncentrálnom. 

A lassan futó vaddisznó céltáblára (amely 5 má-
sodpercig látható), az első sorozattól kedve le tud-
tunk adni 4 célzott lövést. Eddig ezt csak félauto-
mata sörétes puskából kilőtt gyöngygolyókkal tud-
tam teljesíteni. Szadai Laci barátom mind a 4 lö-
vést vitális területre „tette”, nekem ez csak az ötö-
dik sorozattól sikerült, utána viszont én is hoztam
ezt a teljesítményt. 

Néhány szó a műszaki paramétereiről: 
Újfajta tusatalpat fejlesztettek ki Inflex II néven,
amely fokozottabban nyeli el a lövés energiáját, sok
lövésnél kíméli a vállunkat. Emellett betétekkel le-
het növelni a tus hosszát, és a csőhöz képest a tus
szögét is, ami lehetővé teszi a puska testre szabását. 

 A markolat kialakítása szintén a biztos fogást
és gyors ismétlést segíti elő.

Az ún. nyakbiztosító halkan, gyorsan működik. 
A biztonságot garantálja, hogy 7 reteszelősze-

mölccsel záródik a csőfarban, és a zártest ismét-
léskor, hátramozgáskor nem jön ki a tokból.

 A puskacső barázdált csövű, ami a gyors lehű-
lést segíti.

A nyílt irányzék különleges kialakítású (opció -
ban rendelhető), ami a közeli lövések leadását se-
gíti elő.

 Súlya: 3,1 kg
 „Quick Reloading System” segítségével auto-

matikusan húzza vissza a zárdugattyút.
Bordázott csővel szállítják, ami a cső gyorsabb

lehűlését segíti, és könnyebbé teszi a puskát.
 Kaliberek: .308 Win., .30-06 Spr., 9,3x62 és

.300 Win. Mag.

 Tárkapacitása: 4+1 standard kalibereknél,
3+1 magnum kalibernél

 Szállításhoz szétszerelhető (elegáns tok jár
a fegyverhez), tusák, előagyak és oldallemezek
ízlés szerint cserélhetők.

Ára: 2459 euró

Több vadászújság tesztjén kiválóan szerepelt,
például a PIRSCH 2013/22 és a DWJ 2014/1 szá-
mában. Mindkét vadászújság a gyors ismétlést
és puska biztonságos működését emelte ki.

Összefoglalva: egyetértek a gyári leírásokban
szereplő jelzőkkel, amelyek az egyenes hátra-
húzású fegyverekhez képest biztonságosabb-
nak, ergonomikusabbnak és gyorsabbnak írják
le a Browning új puskáját. (Alig vá-
rom, hogy élőben is kipróbálhassam, és a va-
dászszerencse egy kisebb kondát hozzon elém.)

A teszthez a helyszínt és a lőszereket a Buda-
keszi Lőtér biztosította.

Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 052/2 hrsz., tel.:
06-20/512-8489, e-mail: loterinfo@gmail.com,
web: www.loterkft.hu *

Kiváló minőség elérhető áron   termékek gyakorlati tesztje

Varga tibor

mint ahogy már megszoktuk, 
a Browning fegyvergyár 
minden termékkörben 
igyekszik innovatív 
megoldásokkal előrukkolni. 

[ F E L S Z E R E L É S  É S  L Ö V É S Z E T ]80

[N
IM

R
Ó

D
 2

0
1

5
/1
]


