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Wiatrówka Hatsan STRIKER EDGE
VORTEX 55
Cena brutto

1,00 zł

Cena netto

0,81 zł

Dostępność

niedostępny

Numer katalogowy

T009381

Kod producenta

T009381

Producent

HATSAN

Opis produktu
STRIKER EDGE VORTEX, lekka, nowoczesna wiatrówka tłokowa z polimerową osadą typu TH ze sprężyną gazową Vortex® Gas Piston. Komfort
strzelania z wiatrówek wyposażonych w sprężyną Vortex jest nieporównywalny z żadną inną wiatrówką sprężynową dostępną na rynku. Stworzona
dla wszystkich, tych którzy poszukują dobrego i mocnego karabinka o sprawdzonej konstrukcji w przystępnej cenie

Vortex Gas Piston®,opatentowana nowatorska technologia sprężyny gazowej do wiatrówek sprężynowych opracowana i wyprodukowana przez firmę
Hatsan Arms. Gwarantuje cichą pracę wiatrówki (brak wibracji sprężyny), płynną pracę sprężyny, mniejszy odrzut, powtarzalność każdego strzału,
poprawia celność wiatrówki również na dużych odległościach (przy dużo większej prędkości wylotowej śrutu), brak spadku prędkości wylotowej oraz
identyczne parametry wiatrówki (brak zużycia sprężyny gazowej podczas całego okresu eksploatacji)

Sprężyny gazowe Vortex® Gas Piston wykorzystują do napędu sprężone powietrze, a nie jak w przypadku rozwiązań konkurencyjnych inne gazy.
Wykorzystanie powietrza daje możliwość płynnego tuningu - sprężyny gazowe zaopatrzono w otwór umożliwiający za pomocą pompki do wiatrówek
PCP dopompowanie sprężyny w zakresie od 7J do maksymalnej energii możliwej do uzyskania za pomocą klasycznej sprężyny metalowej w danym
modelu wiatrówki sprężynowej (max 150 bar)
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.
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.
STRIKER EDGE zawiera wiele unikalnych rozwiązań poprawiających komfort oraz bezpieczeństwo podczas 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).
Tabela parametrów technicznych:
Model

Kaliber

STRIKER EDGE 4.5 mm / .177 cal
VORTEX
5.5 mm / . 22 cal
6.35 mm / .25 cal

Max. prędkość
wylotowa*

Kolba

Długość
całkowita

Długość
lufy

Waga

305 m/s (1000 fps)

Polimerowa z profilowaną
baką policzkową typu
"Monte Carlo"

1100 mm
(40.3")

450 mm
(17.7")

3.0 kg (6.6 0.9 mm
lbs)

245 m/s (800 fps)
200 m/s (650 fps)

Średnica światłowodu
Szczerbinka

(.035")
zielony
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Muszka
1.5 mm
(.060")
czerwony

* Powyżej podane wartości maksymalne dotyczą wiatrówek bez limitu energii.
* Prędkość wylotowa śrutu może się różnić w zależności od masy i kształtu śrutu
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