
között nagyon nehéz lenne különb-
séget tennem. Három-három célzott
lövést tudtunk tenni mind a három
puskával a keresztülfutó disznóra, s a
lövések mindegyike benne volt az
alakban, nagyobb részt vitális terü-
leten. Talán a Browning Maral volt
gyorsabb, mert abban egy rugó segí-
ti a zár gyors visszahúzását. Ez há-
rom lövésnél is csak tizedmásodper-

cekben mérhető előny, amit ennél a
tesztnél egzakt módon nem tudtunk
kimutatni.

Összefoglalva a tesztet: A 10 mé-
teren kocogó disznóra 4 lövést, ame-
lyek vitális területre találtak, csak a
Krieghoff Semprióval lehetett lead-
ni. Hozzá kell azonban tennem,
hogy ennek a puskának a kezelését
meg kell szokni, hisz a „fordított
pumpálás” nem az eddig megszo-
kott fegyverkezelési mozdulat. Ha
viszont már hozzászoktunk, nagyon

gyorsan működtethető, sokoldalú-
an használható puska lesz a társunk. 

A teszthez a helyszínt és a lősze-
reket a Budakeszi Lőtér biztosította.
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 052/2
Hrsz., Tel.: 06-20/512-8489, E-mail:
loterinfo@gmail.com, Web: www.
 loterkft.hu. A fegyvereket és a lősze-
reket az alábbi cégek biztosították:
Magnum Vadász és Hajós Kft., Bla-
ser Magyarország Kft., Vadvil Kft.*
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Legfontosabb szempontnak az is-
métlés gyorsaságát tekintettem, azt,
hogy egy közepes szélességű nyila-
dékon átfutó disznókra melyik fegy-
verrel, hány célzott lövést lehet le-

adni. Ezt a Budakeszi Lőtér futóvad-
lövő pályáján imitáltuk, 50 m-es tá-
volságból, 10 m szélességű sávban,
2 m/s sebességgel haladó (kocogó),
disznó alakú céltáblára. A lövések le-
adására 5 másodpercnyi időnk volt.

Vadásztársaim egybehangzó véle-
ménye szerint az egyenes hátrahú-
zású rendszerben működő fegyve-
rek a legalkalmasabbak erre a vadá-
szati módra. Ezekből a – teljesség
igénye nélkül – négy puskát hason-
lítottam össze: Blaser R8, Browning
Maral, Merkel Helix és Krieghoff
Semprio. Ez utóbbi kissé kilóg a sor-
ból, mert ugyan egyenes hátrahátra-
húzású, de siklózáras szerkezetű.

A tesztben segítségemre volt Sza-
dai László barátom, aki a hazai futó-
vadlövők egyik legjobbja, és nem
mellesleg sok száz hajtás, terelés
van már a háta mögött. 

Először 30 lövést adtunk le pus-
kánként, hogy a különböző fegyve-
reket egyformán tudjuk kezelni,
majd négyes sorozatokat lőttünk,

amelyek eredménye már beleszámí-
tott a tesztbe.

A teszt leggyorsabb puskája a
 Krieg hoff Semprio lett!

Szadai Laci már az első sorozat
négy lövését a 20 m távolságon ke-
resztülfutó disznó vitális területére
tudta „tenni”! Nekem ez csak a má-
sodik sorozattól sikerült, utána vi-
szont mindig sikerült a négy lövést
jó helyre leadni.

A másik három puska, a Blaser R8,
a Browning Maral és a Merkel Helix

Browning maral
A Browning fegyvergyár kimondot-
tan hajtásra gyártott, egyenes húzá-
sú fegyvere. A gyors ismétlésről a zá-
rat visszahúzó rugó gondoskodik,
ürítés-töltés közben nem kell figyel-
nünk a zár visszazárására. Az újfajta
tus fokozottan nyeli el a lövés ener-
giáját, emellett betétekkel lehet nö-
velni a hosszát és a tus szögét is, ami
lehetővé teszi a puska testre szabá-
sát. A biztonságot garantálja, hogy
7 reteszelőszemölccsel záródik a
csőfarban, és a zártest ismétléskor,
hátramozgáskor nem jön ki a tokból.
Bordázott csővel szállítják, ami a cső
gyorsabb lehűlését segíti, és köny-
nyebbé teszi a puskát.

Elérhető kaliberek: 308 Win., 30-
06Spr., 9,3x62 és 300 Win.Mag.

Tárkapacitása 4+1 standard kali-
bereknél, 3+1 magnum kalibereknél.

A gyári 10-es tár elérhető a 30-
06Spr. kaliberhez. 

Az összes többi kaliberhez (308
Win., 9,3x62, 300 Win.Mag.) a gyár-
tó 2015-ben fogja kihozni a 10-es tá-
rakat.

merKel rX heliX
A Merkel RX Helix egyenes húzású
Take-Down fegyver. Szétszerelése
nem igényel szerszámot. 20 s alatt
cserélhetünk csövet. A biztonságos
zárolásról a zárfej 6 reteszelőszemöl-
cse gondoskodik. A gyors ürítést az
1:2 arányban mozgó zárvázat teszi le-
hetővé, valamint a biztonságot szol-
gálja, hogy ürítés-töltés közben a zár-
dugattyú a tokrészen belül marad.
A tár 3 lőszer befogadására alkalmas,
de opcióként az 5-ös tár is elérhető. 

elérhető kaliberek: 
– Mini: .222 Rem., .223 Rem.
– Standard: .243 Win., 6,5 x55 SE,

.270 Win., 7x64, .308 Win., .30-06
Spf., 8x57IS, 9,3x62.

– Magnum: 7 mm Rem. Mag., .300
Win. Mag.

Egyenes hátrahúzású puskák tesztje
Varga Tibor

A hajtásszezon végén
áttekintettem a haj-
tásban, terelésben
legjobban használha-
tó fegyvereket, és egy
rövid tesztben össze-
hasonlítottam őket. 
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BlaSer r8
A Blaser fegyvergyár felhasználva az
R93 jól bevált konstrukcióját, inno-
vatív újdonságokkal egészíttette ki
az új R8-nál. Ezáltal gyorsabbá, pon-
tosabbá és biztonságosabb vált. Tár-
kapacitása standard kalibereknél
4+1, magnum kalibereknél 3+1. Pon-
tosságát az ergonomikus tus kialakí-
tása is segíti, ami biztosabb fogást és
kisebb csuklóterhelést jelent. A biz-
tonságot garantálja a kézi felhúzás.
Felhúzott, (tűzkész) fegyver esetén a
tárat kivéve a fegyver automatikusan
visszabiztosít. Vadásziasságát, köny-
nyen kezelhetőségét szolgálja, hogy
9 cm-rel rövidebb a hagyományos is-
métlőfegyvereknél. Elérhető az ösz-
szes népszerű kaliberben. (Nem kom-
patibilis az R93-mal.)

Krieghoff Semprio
A Krieghoff Semprio az egyenes hát-
rahúzású modellek családjába tarto-
zó úgynevezett „In line”, azaz (egye-
nes vonalon mozgó fegyver). A többi
hasonló szerkezetű fegyverrel ellen-
tétben, ezzel a puskával fordított
pumpáló mozdulattal hajtjuk végre
az ürítést-töltést mindeközben egy
pillanatra sem vesszük le szemünket
a célról. A célra tartást könnyíti meg,
hogy ujjunk lövés közben végig a sá-
torvason belül maradhat. 

Standard kalibereknél 4, magnum
kalibereknél 3 lőszert lehet a tárba be-
helyezni. A forgó zárfej zárási szöge
22 fok, ezen 7 db reteszelőszemölcsöt
találunk. Igazi Take-Down fegyver, a
csőcserét szerszám nélkül pillanatok
alatt lehet végrehajtani. Agyazása jó
fából készül, hagyományos formá-
ban, de már piacra került a lyukas tus-
sal készült verzió is. Ezt még bizto-
sabban tudjuk a célon tartani. 

elérhető kaliberek: 
– Standard: .223 Rem., .243 Win.,

6,5x55 SE, .270 Win., 7x64, .308
Win., .30-06, 8x57IS, 9,3x62

– Magnum: 7mm Rem. Mag., .300
Win. Mag. 

– Afrikai kaliber: .458 Win. Mag. (.375
Ruger, .416 Ruger csak rendelésre)

Krieghoff Semprio

Browning Maral

Merkel RX Helix

Blaser R8
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