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PRODUCT INFORMATION

Zawsze można zrobić coś lepiej dlatego firma ANSCHÜTZ stworzyła następcę karabinu
pneumatycznego model 2002, który od lat doskonale sprawdza się w sporcie strzeleckim. Wraz z
nowym wyczynowym karabinem pneumatycznym model 8002 otrzymujemy od firmy ANSCHÜTZ
najnowszą technologię połączoną z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.
Zespół lufy wyprodukowany przez firmę ANSCHÜTZ nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do
jakości i celności. Mocowanie zespołu lufy do aluminiowego łoża wykonane zostało przy użyciu
podkładek z elastomeru, co prowadzi do wytłumienia wszelkich wibracji powstających podczas strzału.
Uważany dotychczas za najlepszy bardzo krótki czas oddania strzału w karabinie ANSCHÜTZ 2002
w modelu 8002 udało się jeszcze bardziej skrócić poprzez zastosowanie nowych materiałów i
technologii. Mechaniczny zespół spustu jest zupełnie nową konstrukcją, która dzięki użyciu jednolitych
materiałów zapewnia stałe i wiarygodne odczucia nawet podczas ekstremalnych temperatur.
Firma ANSCHÜTZ zadbała również o bezpieczeństwo strzelających. Karabin gotowy jest do strzału
tylko wtedy, gdy całkowicie zostanie zamknięta dźwignia napinająca. Jeśli warunek ten nie zostanie
spełniony wykonanie strzału nie będzie możliwe.
Bardzo ważnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas strzelania na sucho. W modelu
8002 przełącznik strzelania na sucho może być przełączany tylko wtedy, gdy dźwignia napinająca
została naciągnięta. Po oddaniu strzału na sucho, aby przełączyć przełącznik w pozycję strzelania
należy najpierw naciągnąć dzwignię napinającą - zapobiega to oddaniu przypadkowego strzału.
Długie i bezproblemowe użytkowanie karabinu zapewnia specjalny filtr zabezpieczający reduktor
ciśnienia i zawór przed zanieczyszczeniem. Wysoka jakość dotyczy wszystkich detali modelu 8002,
także adapter do napełniania cylindra sprężonym powietrzem posiada specjalny filtr zatrzymujący
ewentualne zanieczyszczenia. Rozwiązanie to zwiększa niezawodność karabinu.
Łoże karabinu oferowane jest w kilku wersjach począwszy od aluminiowego w wersji prawej lub lewej
wyposażonego w rękojeść, półkę policzka, oraz podpórkę ręki wykonanych z materiału PRO-Grip, aż
po łoże drewniane ( prawe/lewe) przeznaczone głównie do wykorzystania w klubach. W ofercie firmy
ANSCHÜTZ znajduje się również laminowane drewniane (kolor) łoże dla strzelców praworęcznych
oraz wersja JUNIOR.
Wyczynowy karabin pneumatyczny model 8002 jest dowodem nieustannej pracy firmy ANSCHÜTZ na
rzecz innowacji produktów a sukcesy wskazują, że firma ANSCHÜTZ zmierza w dobrym kierunku.
Nowy wyczynowy karabin model 8002 dostępny będzie w sieci sprzedaży pod koniec kwietnia 2005.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących produktów firmy ANSCHÜTZ znajduje się na stronie
internetowej www.anschuetz-sport.com . Możliwe jest również bezpłatne otrzymywanie informacji o
aktualnej ofercie w postaci ANSCHÜTZ Newsletter, który można zamówić bezpośrednio na stronie
internetowej.

