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Strzelectwo pneumatyczne w odróżnienia do strzelectwa sportowego, uprawianego z
bronią palną
rozwij
a się bardzo prężnie.
Nasz rynek broni
oferuje
praktycznie
wszystko,
broń i
akcesoria, niezbędne do uprawiania zawodniczego, rekreacyjnego i o militarnym zabarwieniu
strzelectwa
pneumatycznego.
Blisko 20 tysięcy Polaków uprawia intensywnie Airsoft, militarną odmianę
paintbolla. Wiele tysięcy Polaków
rekreacyjnie strzela
z wiatrówek, korzystając
z wolnego czasu i przy domowych ogrodów. Świadczy o tym
ilość kupionej
broni pneumatycznej, która podobno przekroczyła 1.550 tysięcy sztuk. Część
sympatyków
sprawdza swoje umiejętności w rywalizacji sportowej.
Pneumatyczne strzelectwo terenowe
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FT i HFT oraz dynamiczne z pistoletów pneumatycznych w ramach PPP (praktyczny pistolet
pneumatyczny) z roku na rok zwiększa
szeregi swoich pasjonatów.

Są to zdrowe symptomy obcowania z bronią. Dzięki temu, że kilka lat temu nowa ustawa o
broni „wyzwoliła” zdecydowaną część wiatrówek spod swojej kurateli, mamy obecnie sytuację,
która cieszy i mam nadzieję, że tak będzie niezmiennie. Popularność broni pneumatycznej
rośnie z roku na rok.
Do potentatów
produkujących wyłącznie popularną broń pneumatyczną,
firm Crosman, Daisy, Anics, Rohm, Umarex, dołączają
znane firmy zbrojeniowe FN Herstal, CZ, Walther, Baikal, które oferują w miarę tanią ale dobrze
wykonaną broń pneumatyczną.
Najwięcej nowości oferuje niemiecki koncern Umarex-Walther.

Wśród broni długiej godne polecenia są wielostrzałowe karabinki zasilane sprężonym
powietrzem:
Air Magnum Hunter i W
alther 1250 Dominator FT PRO. Karabinki przeznaczone są to strzelań terenowych
FT i HFT. Oba mają osady wykonane z tworzywa sztucznego, co czyni karabinki bardziej
odporne na trudną eksploatację w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Sporo nowości
pojawiło się dla wielbicieli broni krótkiej.
Dwie Beretty, modele Px4 Storm i Elitte II to kolejne
wielostrzałowe repliki zasilane kapsułami Co2.
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Pierwsza
16 strzałowa dostosowana do śrutu Diabolo lub kulistego BB, druga
19-to strzałowa na śrut kulisty BB. Trzeba zaznaczyć, że wykonane są dobrze i ceny należą do
umiarkowanych, są znacznie tańsze od dobrze znanego sympatykom modelu Beretty
92 FS, który mimo upływu czasu nic nie stracił na popularności.
Kolejną nowością jest replika pistoletu Smitha&Wessona
M&P, również zasilana kapsułą Co2 z magazynkiem na 19 śrucin kulistych BB. Wiatrówki
wykonane są w dwóch opcjach kolorystycznych,
military
ze szkieletem w kolorze zielonym i police w czarnym.
Najnowszym produktem jest replika Colta
1911 A1, również w dwóch wersjach kolorystycznych,
z magazynkami na 20 śrucin kulistych BB. Ceny wymienionych wiatrówek nie przekraczają 500
złotych. Są to ciekawe propozycje dla wielbicieli rekreacji i dynamicznych strzelań w ramach
praktycznego pistoletu pneumatycznego. Broń tę można nabyć w firmie handlowej Kolter
drogą internetową lub w sieci sklepów z bronią pneumatyczną.
Broń pneumatyczną rosyjskich firm Baikal, Anics oraz amerykańskiego
Crosmana, sprowadza wrocławska firma TM Militaria. Po sporym sukcesie pistoletu Skif,
rosyjska firma Anics wprowadziła na rynek kolejne modele zasilane kapsułami Co2, są to 22
strzałowy Berkut oraz 28 strzałowy Black Bird. Pistolety te są wykonane bardzo przyzwoicie.
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Można z nich strzelać zarówno śrutem Diabolo jaki kulistym BB. Ceny są nieznacznie wyższe
od cen wiatrówek Umarexu przedstawionych powyżej. Znacznie tańsze od rosyjskich
Anicsów są wiatrówki Crosmana, tu również mamy kilka wielostrzałowych
nowości. Modele C21i C31, to dowolne wariacje na temat Glocka, podobno nieźle strzelają.
Wyżej przedstawione wiatrówki to broń w miarę
tania, dobrze wykonana, na pewno przyniesie sporo zadowolenia użytkownikom. Dla bardziej
zaawansowanych strzelców, dostępne są nowości
firm
z ugruntowana pozycją, marką
i co za tym idzie ….ceną. Theoben
oferuje karabinek na sprężone powietrze
Rapid TTR Tactical, z zasobnikiem na 220 strzałów i magazynkiem na 17 śrutów Diabolo.
Osada wykonana jest
z czarnego polimeru. Karabinek prezentuje się bardzo efektownie. Daystatte
zaoferował podobny karabinek
Air Wolf Tactical
z magazynkiem na 10 śrucin. Nowości nie brakuje . Wszystkie
te wyżej przedstawione i wiele innych
można bez zbędnych formalności
kupić w wolnej sprzedaży , drogą internetową bezpośrednio w firmach Kolter i Militaria, jak i w
sieci sklepów z bronią mających tez w ofercie broń pneumatyczną.

Zbyszek
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