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Karabinek pneumatyczny Industry
Brand B2-2A - 4,5 mm
Cena

170,00 zł

Cena poprzednia

200,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

14 sztuka

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Wiatrówka 4,5 mm, klasycznie łamana. Charakteryzuje się prostotą użytkowania, trwałością i celnością. Wiatrówka strzela
śrutem ołowianym (typu grzybek, płaski, ostry) powszechnie dostępnym w naszym sklepie. Części mechaniczne zostały
osadzone na ergonomicznie zaprojektowanym i estetycznie wykonanym łożu. Jego pokrycie wykonano z użyciem niewielkiej
ilości lakieru nadającego łożu delikatnego połysku i zabezpieczającego przed uszkodzeniami oraz wilgocią.
Chwyt jest bardzo wygodny i z jego pewnym utrzymaniem nie będzie mieć problemu ani posiadacz dużych dłoni i długich
palców, ani strzelecka młodzież. Na końcu kolby znajduje się karbowanie, dzięki któremu wiatrówkę podczas celowania można
stabilnie oprzeć o ramię.
Wiatrówka doskonale sprawdza się w rekreacyjnym strzelaniu na krótkie i średnie dystanse - zarówno do tarczy, jak i do
innych celów. Karabin posiada regulowane przyrządy celownicze w pionie i poziomie. Na wiatrówce istnieje możliwość
zamontowania optycznych przyrządów celowniczych. Rozstaw rowków montażowych wykonano w standardzie 11mm. Kolba
wykonana z drewna, lakierowana, posiada bakę podpoliczkową oraz gumową stopkę antypoślizgową
Dane techniczne wiatrówki:
Kaliber: 4,5 mm (.177)
Prędkość początkowa: 220 m/s
Energia kinetyczna pocisku: poniżej 17 J
Długość całkowita: 1080 mm
Długość lufy: 475 mm
Materiał: metal / drewno
Waga: 2,8 kg
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na posiadanie wiatrówki o mocy poniżej 17 Jouli nie jest wymagane zezwolenie.
Producent:
Firma z wieloletnią tradycją Industry Brand od ponad 60 lat produkuje karabinki pneumatyczne dla firm na całym świecie pod
znanymi światowymi markami. Karabinki pneumatyczne Industry Brand wyróżnia wysoka jakość oraz dbałość o dopracowanie
szczegółów mających znaczenie przy wysokiej ocenie wykonania i działania produktów tej marki.
Zgodnie z Regulaminem Sklepu Specjalistycznego "Marcus-Graf"
pneumatycznej dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
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