


Ciekawostki z Iwy
 
MAREK CZERWINSKI 

Zwiedzajqc tegorocznetargi IWA w Norymberdze. staratem si~ nie zwracac uwagi na gtosno
 
reklamowane nowosci. Wiele mniej znanych firm oferuje bowiem przyrzqdy optyczne.
 
amunicj~ i bron r6wnie dobrej klasy, a do tego bez "zakt6cen odbioru" wynikajqcych
 

z nadmiernego medialnego szumu.
 

R
umuflski IOR Valdada wprowadzit 
caty szereg ciekawych siatek ce
lowniczych, ktore zainteresujq am
bitniejszych strzelcow. Kilka z nich 

to kapitalne "wariacje na temat" znane
go MP-S. 

Celowniki wyczynowe IOR otrzymaty 
tatwy w obstudze, duzy byben poprawek 
dystansovvych. Coraz czysciej tez wpro
wadzany jest tubus 0 srednicy 40 mm 
(!). Znalazt on zastosowanie nie tylko 
w taktycznej lunecie 4-2Sx56, ale 
i w uniwersalnym modelu 4-14x50. IOR 
nie chwali siy wszem i wobec szescio
krotnym zoomern, lecz spokojnie wpro
wadza jeszcze wiykszy zakres powiyk
szefl - az siedem razy. 

Wyroby IOR-a zastugujq na szczegol
nq uwagy naszych mysliwych, ale nie
stety firma ta jak na razie nie ma szczy
scia do importerow. 

Niemiecki Kaps produkuje swietne ce
lowniki mysliwskie i taktyczne. Lisiarzy 
polujqcych w dzien usatysfakcjonujq 
wrycz doskonale modele lOx50 i 10x56. 
Cienka siatka dystansowa sprzyja dale

MP-B MP-BH
 

MP-BT MP-BSH 

Siatki celownicze MP-B firmy IOR 
Valdada 

kim strzatom; szkoda tylko, ze te wersje 
nie Sq podswietlane. 

Model 2,5-10x56 przeznaczony jest 
zarowno dia typowych towcow, jak 
i strzelcow wyborowych. Pod wzglydem 
jasnosci nie ustypuje pierwszej lidze, 

a regulowana czerwona kropka utatwia 
strzelanie w nocy. 

~\odel 1. - 6x42 odznacza siy wyjqt
kowo zwarrq konstrukcjq - to jeden 
z najkrorszych celO\· nikow tego typu na 
swiecie. Do broni kombinowanej niczego 
lepszego nie [[zeba szukac 

Celownik przeznaczony do pydzen 
(1-4x24) wyroznia iy klarownym obra
zem; moze bye wykorzysry \'any takze 
do dziennego podchodu, gdyz przy jego 
pomocy da siy precyzyjnie lokowae kuly 
nawet na 120 metrow. 

Bardzo dobre celowniki amerykanskiej 
firmy Nightforce (wyposazone wsoczew
ki z japonii) cieszq siy popularnosciq 
wsrod naszych strzelcow sponovvych. 
Warto jednak wiedziec, ze jeden z mode
li, 0 parametrach 3,5-15x56, nadaje siy 
rownie dobrze do polowafl nocnych. 
Cienka, podswietlana siatka rypu sporto
wego swietnie stuzy i do strzelafl tarczo
wych, i do towOw. 

CZysc osob nabywa lunety Nightforce 
ze skomplikowanymi krzyzami takrycz
nymi, gdy tymczasem do sponu strzelec
kiego, prowadzonego na doktadnie usta
lonym dystansie, znacznie lepsza jest 
siatka NP-2 DD czy CH-3. 

Wsrod naszych strzelcow obserwujy du
ze zainteresowanie lunetami z serii NXS, 
uzasadniane ich "takrycznyrni" moiliwo
sciami. Nie ma ono jednak racjonalnych 
podstaw, gdyi np. tansza seria NF (preci
sion benchrest) dysponuje znaczrue do
ktadniejszq skalq regulacji na bybnach. 
Takryczne wykorzystanie celownika NXS 
w naszych warunkach moie polegae chy
ba rylko na rym, ze mierzqc na 300 m, 
strzelec przykryje siyptacht<[ maskujqcq
i psychicznie bydzie siywtedy czut lepiej. 

Rosjanie z firmy Toczpribor z Nowosy
birska idq naprzod, chociaz dose powoli. 
Opracowali jui celownik wyborowy 
9x40, z modyfikowanq siatkq Draguno-

Sztucer 
Howa Standard 



Bron Pete'a lincolna 

z zamkiem ezterotaktowym, 0 oznacze
niu XL 7. Sztucer wazy nieduzo i szkoda, 
ze na nasz rynek trafi tylko w dose moc
nych kali brach 30-06 i 270 Win. Ciekaw 
jestem, jak zareaguje rami~ na ci~zki po
cisk ka1. 30-06, jezeli sama bron wazy 
tylko 2,9 kilo. Marlin zapewnia, ze nowa 
stopka-amortyzator swietnie sobie z tym 
radzi. Uwierz~, gdy sprawdz~. 

Regulowany mechanizm spustowy 
Pro-Fire przypomina nieco Accutrigera Sa
vage'a. Osady sij tylko syntetyczne - czar
na i w kamuOazu. Cenowo, ze wzg1~du na 
niski kurs dolara, propozyeja ta uplasuje 
si~ w poblizu rosyjskiego TOZ-a 122. 

Przy stoiskach z broniij wyczynowq za
uwazytem kilku naboznie skupionych 
mysliwych z Polski (i zarazem strzelc6w 
sportowych), z kt6rymi cz~sto spotykam 

1Iij-"tIiorceJ,5.....11: 

v~5G 

si~ na 300-metrowej strzelni
cy. Wpatrywali si~ w tuningowane sztuce
ry Howa ibron z osadij od Accuracy Inter
national, wychodzijcq z rqk Pete'a Lincol
na, dtugodystansowe sztucery Extreme 
Long Range Match firmy BCM, TPG-1 Uni
gue Alpine czy ci~zkie "varminty" RPA 

ponizej 3-4 tys. euro, a lepiej przygoto
wac si~ na wydatek rZydu 6-7 tysi~ey. 

IWA 2008 w zadnym razie nie zawio
dta moich oczekiwan. Takie targi powin
ny sj~ odbYVl'ac znacznie cz~sciej. [ coz 

tu pisac potem 0 naszym malenkim Hu
bertus Expo... )( 

wa, a rok temu przedstawili lunet~ Rys 
7x40, jest wi~c szansa, ze za dwa, trzy 
lata wypUSZCZq model 0 parametrach 
3-12x50 lub choeby 10x50. 

Wszystkie lunety Toczpriboru bazujq 
na niesmiertelnym sowieckim PSO-1 
4x24 i niestety dziedziczij jego wady. Dla
tego tez p6ki nasi sqsiedzi nie zrozumie
jij, ze czasy siatek niecentralnych skon
czyty si~ 40 lat temu, a montazy bocznych 
jeszcze wczesniej, nie dogoniij swiata. 

Daleko szybciej UCZq si~ Chinczycy, 
a ich celownik Optisan Taipan 6-24x56 
za rok lub dwa moze znaleze wielu na
bywc6w w Europie. 

Podczas targ6w wtoska firma North
west poinformowata, ze uatrakcyjnita 
ofert~ naboi kaI. 223 Rem. i 308 Win. 
I tak wkalibrze 223 Rem. znalazty si~ do
datkowo naboje z pociskami Sierra Blitz 
(3,6 g), HPBT Matchking (4,47 g) oraz 
swietnymi balistycznie Hornady A-Max 
i V-Max (ten ostatni takze w pOWtoce 
molibdenowej). afena zadowoli za
r6wno posiadaczy luf ze skokiem 1: 12 
cali, jak i znacznie kr6tszym. W kali
brze 308 Win. na naszym rynku poja
wiq si~ naboje z 15 (!) rypami pocisk6w, 
z kt6rych az dziewi~e to wersje wyczyno
we. Takze mitosnicy kalibru 30-06 dosta
nq kilka ciekawych i-co wazne 
przyst~pnych cenowo propozycji. 

Northwest dostarcza r6wniez wszystkie 
pociski oddzielnie, do samodzielnej elabo
racji, wraz z catij gamq dobrych proch6w. 

Marlin z USA, do tej pory producent 
wytijcznie sztucer6w z dolnij dzwigniij 
wahliwq, wprowadzit wreszcie sztucer 

Hunting 

Match 

Tactical 

Wsr6d niekt6rych sprzedawc6w 
optyki zyskafem opini~ "wqchacza 
lunet". Wtasnie za pomocq w~chu 

udaje si~ mi prawie bezbf~dnie roz
poznac chinskq produkej~. Nie nie 
pomoze napis "Made in Japan" na 
opakowaniu, jezeli lunet~ zdradzi 
nieprzyjemny zapaeh. I tak np. mo
del 5ightron 5111 55 3.5-10x56, opi
sany jako rodem z Japonii, ma me
ehanizm regulaeji podswietlenia bez
sprzeeznie zrobiony w Chinaeh. 

Rangemaster. C6Z, jak tak dalej p6jdzie, 
.wkr6tce os na 600 mw Bartoszycach sta
nie si~ za kr6tka ... Gdyby jeszcze nie ta 
bariera finansowa: nie da si~ znaleze nie 


