roessler
Kufstein to miasto wysokich
Alpach austriackich nieopodal
dawnej granicy z Niemcami. Mieści
się tam fabryka Roessler Waffen
Austria produkująca szeroką
gamę sztucerów. Od kilku lat oferowane są również w polskich
sklepach myśliwskich i uzyskały
renomę doskonale wykonanej
broni za rozsądną cenę. Producent ciągle modyfikuje konstrukcję, a wszystkie najnowsze innowacje będziemy chcieli opisać
w tym artykule.

titan

Titan 3 – To sztucer małokalibrowy o zamku trzyryglowym
występujący w różnych wersjach osady. Przeznaczony do
polowań na zwierzynę drobną, oraz strzelectwa sportowego
i myśliwskiego. Najbardziej pożądaną wersją jest standard
ze względu na bardzo przystępną cenę, dla ambitniejszych
strzelców

polecenia

godny

jest

model

zaopatrzony

w profesjonalną osadę GRS pozwalającą dopasować broń
do sylwetki strzelca, bez użycia dodatkowych narzędzi,
wyłącznie za pomocą przycisków na osadzie. Osada ta pozwala
zastosowanie lufy o maksymalnej średnicy zewnętrznej do 25
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mm.

la tych, którzy nie znają marki na wstępie chciałbym

Titan 6 – Występuje w szerokiej gamie kalibrów, której nie sposób

powiedzieć,

że

wymienić o zamku sześcioryglowym. Oferowane w tym modelu

konstrukcję

modułową,

wszystkie

sztucery

co

posiadają

umożliwia

szybką

osady z pewnością zadowolą każdego użytkownika. Począwszy

wymianę lufy na inny kaliber. Firma posiada w swojej

od syntetycznej poprzez orzechowe o różnych klasach usłojenia

ofercie zarówno broń w systemie czterotaktowym jak również

skończywszy na GRS oraz najnowocześniejszej karbonowej,

konstrukcję zamka dwutaktowego. Titan to wspólna nazwa

której zastosowanie w znacznym stopniu obniża masę broni.

dla wszystkich konstrukcji, a oznaczenia dodatkowe wskazują

Titan 16 – Dwutaktowa konstrukcja o zamku szesnastoryglowym.

na model broni. I tak wyróżniamy konstrukcje czterotaktowe

W najnowszych modelach tego sztucera zaprojektowano

do których należą Titan 3, 6 oraz najnowszy model Alpha.

konstrukcję zamka w taki sposób, że odryglowanie wymaga

Konstrukcja dwutaktowe to Titan 16.

niewielkiej

Czym różnią się wymienione modele? Pokrótce przedstawimy

użytkownika następuje pod wpływem siły inercji zamka i nie

różnice pomiędzy poszczególnymi liniami.

wymaga niemal żadnej energii.

energii,

a

zaryglowanie

przez

wprawionego
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Titan Alpha – najmłodsze dziecko firmy Roessler występujące

co jest to bardzo bezpieczny system. Broń jest dostępna w 6

Dane techniczne:

wyłącznie w wersji osady kompozytowej.

różnych wersjach w połączeniu z osadami drewnianymi, a także

- ryglowanie: 6 rygli

syntetycznymi również w wersji z drewnianą osadą z otworem

- bezpiecznik: manualny, dwu-pozycyjny

Sztucer Titatn 6, mieliśmy okazję przetestować na strzelnicy

na kciuk ułatwiający trzymanie broni. Broń dostępna jest

- zamek czterotaktowy

oraz podczas polowania.

również z przyśpiesznikiem oraz metalowym trzynabojowym

- kąt otwarcia zamka: 60°

Jedną z największych zalet tego repetiera jest system

jednorzędowym magazynkiem pudełkowym. Możemy również

- magazynek: 3 szt.

wymiennych luf, co pozwala nam w łatwy i szybki sposób

opcjonalnie zamówić magazynek, który pomieści pięć naboi.

- możliwość zamontowania magazynka na 5 szt.

zmienić kaliber. Producent przygotował do naszej dyspozycji
aż 28 kalibrów od 243 Win do 375 Ruger. Wymiana luf jest

Zamek pracuje precyzyjnie i bez większej siły możemy szybko

- kolba z baką

bardzo prosta, bo przy pomocy jednego klucza imbusowego.

i gładko przeładować broń. Bezpiecznik oraz przyśpiesznik

- otwarte przyrządy celownicze

Co najważniejsze wymiana luf jest możliwa w łowisku

pracują bardzo cicho, niemal bezgłośnie, więc odbezpieczenie

- nawiercenia pod bazy montażowe

przy ograniczonym dostępie do światła, tak więc kończąc

sztucera czy napięcie przyśpiesznika nie spłoszy zwierzyny,

- stopka gumowa

polowanie na rogacza szybko możemy zamontować lufę

która jest blisko nas. Titan 6 razem z zamontowaną lunetą

- bączki w komplecie

z większym kalibrem na dzika, nawet w trudnych warunkach

jest bardzo lekki i nie będzie nadmiernie ciążył myśliwemu

- klucz do zmiany luf

polowych. System wymiany luf w żaden sposób nie wpływa

podczas długich podchodów. Skład nawet w nocy jest bardzo

- długość całkowita: 108 cm

na bezpieczeństwo i trwałość sztucera. Titan 6 daje nam

dobry, a broń jest doskonale wyważona. Titan 6 praktycznie

- lufa: 56 cm

możliwość dopasowania sztucera do wszystkich typów

nie ma wad, ponieważ jest jednostką posiadającą wszystkie

- waga: 2,9 kg

polowania z bronią kulową.

najważniejsze

Dzięki zastosowaniu lekkich stopów z której wykonana jest

wymienne lufy, bezpieczny system ryglowania, wysoka jakość

Na stronie internetowej www.titan6.com dostępny jest

komora zamka sztucer jest bardzo lekki, jednocześnie jest też

użytych materiałów w bardzo przystępnej cenie. Broń marki

konfigurator gdzie każdy w prosty sposób może zamówić broń

bardzo składny i poręczny. Licba 6 w nazwie nie znalazła się

Roessler jest doskonałym uzupełnieniem myśliwskiego rynku

uszytą na miarę dla swoich potrzeb.

bez powodu, oznacza, że zamek ryglowany jest aż sześcioma

broni, a oferta firmy pozwoli wielu Kolegom na zakup nowej

ryglami,

broni o wysokich parametrach technicznych i jakościowych,

zapewniającymi

maksymalne

bezpieczeństwo

użytkowania. Cały proces ryglowania odbywa się w lufie przez
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- osada: drewno orzechowe lub syntetyczne
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cechy

praktycznego

repetiera

takie

jak

za bardzo rozsądne pieniądze.
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