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Wiatrówka Hatsan STRIKER EDGE CAMO

Kategoria:

Nr katalogowy: HSEC45
Producent: Hatsan
Cena: 525.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie
STRIKER EDGE CAMO, nowoczesna wiatrówka tłokowa z polimerową osadą TH w kamuflażu Mossy Oak. Dla wszystkich,
tych którzy poszukują dobrego i mocnego karabinka o sprawdzonej konstrukcji w przystępnej cenie.

Osada - ergonomiczna osada z otworem na kciuk TH (thumbhole) wykonana z wytrzymałego polimeru. Ryflowanie na
chwycie pistoletowym oraz w środkowej części łoża zapewnia pewność chwytu. Na kolbie znajduję się wyprofilowana
poduszka policzkowa typu Monte Carlo ułatwiająca złożenie się do strzału jak i celowanie. Kolbę przystosowano dla osób
prawo jak i leworęcznych. Wentylowana gumowa stopka na końcu kolby absorbuję energię odrzutu po oddanym strzale.

Lufa - precyzyjna gwintowana lufa Hatsan o długości 17.7" (450 mm)

Szyna montażowa - wiatrówka posiada szynę montażową 11 mm pozwalającą na montaż dowolnego celownika optycznego.
Dodatkowo szyna posiada stoper absorbujący odrzut po oddanym strzale zapobiegający przemieszczaniu się celownika
optycznego wzdłuż szyny oraz jego rozkalibrowaniu.

Wiatrówki STRIKER EDGE zawierają wiele unikalnych rozwiązań poprawiających komfort oraz bezpieczeństwo
użytkowania:
Anti Bear-Trap Safety - zabezpieczenie przed przedwczesnym zwolnieniem sprężyny podczas jej naciągania, chroniąc tym
samym przed ewentualnymi urazami dłoni lub palców.
TruGlo - światłowodowe przyrządy celownicze z kontrastowymi kolorami włókien szklanych pozwalają na precyzyjne
oddanie strzału również przy słabym oświetleniu. Muszka - czerwona, szczerbinka - zielona posiada możliwość regulacji w
pionie jak i poziomie.
Automatyczny bezpiecznik - umieszczony w tylnej części cylindra wiatrówki chroni przed oddaniem niekontrolowanego
strzału. Takie umiejscowienie pozwala na intuicyjną obsługę bezpiecznika kciukiem. Przed oddaniem strzału należy
wcisnąć bezpiecznik co spowoduje zwolnienie blokady spustu, (każdorazowe naciągnięcie sprężyny wiatrówki powoduje
automatyczne jego zadziałanie).

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 110 cm
• Dł. lufy: 45 cm
• Kaliber: 4,5 mm
• Waga: 3 kg
• Mechanizm: sprężyna
• Energia: <17J
• Kolba: polimer
• Prędkość: 305 m/s
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