Niniejszym chcemy poinformować, iż poniższy tekst jest wyciągiem z naszego
Match-programu na rok 2005. Aktualny oraz kompletny program znajdą
Państwo na naszej anglojęzycznej stronie internetowej pod hasłem
„Products/Catalogue/The Line of Target Rifles”.

Karabin małokalibrowy - Biatlon

1827 ANSCHÜTZ Fortner
Informacje dodatkowe

Produkt
No.

Łoże

Zespół
lufy

Uwagi

205.2700

1927F8000

1827FU4

Lufa ze stali nierdzewnej łoże z
naturalnego orzecha

205.2900

1927F8000

1827FU4

Fortner, łoże drewniane z
naturalnego orzecha

205.3900

1927FL8000

1827LFU5

Wersja dla leworęcznych, łoże
drewniane z naturalnego orzecha

1827 ANSCHÜTZ Fortner Sprint
Informacje dodatkowe

Produkt
No.

205.2920

Łoże

1927F8000

Zespół
lufy

1827FU4

Uwagi

Sprint, lufa ze stali z dodatkiem
Nitridu, łoże drewniane z naturalnego
orzecha

Model 1827 ANSCHÜTZ Fortner

Karabin małokalibrowy model 1827 Fortner
– nowa idea:
Pełen sukcesów, niezawodny małokalibrowy karabin do
wszystkich dyscyplin biatlonowych. Ekstremalnie krótki
czas przeładowania.
Zamek :
Fortner, opatentowany bardzo szybko przeładowujący
zamek systemu „straight pull action” (pociągnij i
puść). W walce o zwycięstwo cenna jest każda
sekunda.
Lufa:
Specjalna lufa ANSCHÜTZ, testowana na zimno,
możliwość wykonania ze stali nierdzewnej lub z
dodatkiem nitridu.
Specjalne przyrządy celownicze do biatlonu z
zabezpieczeniem przed zaśnieżeniem, łatwe
szybkie otwarcie i zamknięcie tunelu muszki.
Łoże:
Specjalne lekkie łoże z uchwytami do uprzęży oraz
pasa strzeleckiego. Uchwyt na 4 pięciostrzałowe
magazynki z miejscem na 3 dodatkowe naboje.
Dostarczany z: 5 pięciostrzałowych magazynków
1827-U22/1, uchwyt na dodatkowe naboje, zapasowa
iglica, śrubokręt, instrukcja obsługi i tarcza testowa.
Możliwość zamówienia kompletu celowników
ANSCHÜTZ np. 6827 zawierający: przeziernik 6807,
osłonę gumową oraz 5 muszek kołowych.

Długość całkowita
104 cm
40.94"
Długość systemu
73 cm
28.74"
Waga
4.00 kg
8.82 lbs
Wersja
Repeater

Model 1827 Fortner Sprint

Model 1827 Fortner Sprint:
Połączenie extra lekkiej lufy - 1827 Fortner oraz
unowocześnionego łoża od modelu 1827.
Taka kombinacja powoduje, że karabin jest lżejszy o
300 g a środek ciężkości wypada bliżej korpusu.
Pozostałe funkcje są takie jak w modelu 1827 Fortner.

Długość całkowita
104 cm
40.94"
Długość systemu
73 cm
28.74"
Waga
3.70 kg
8.16 lbs
Wersja
Repeater

