SPORTS & MATCH AIR GUNS

CZ

www.aeron.cz

AIR PISTOLS
Jednoraná sportovní pistole

ACZ-101 Spider

Základní specifikace
ACZ-101

ACZ-101 Spider je pistole na stlačený
vzduch určená pro sportovní i zavodní střelbu
podle pravidel ISSF. Nový anatomický tvar
pažby společně s nízkou váhou zbraně a
nastavitelným protizávažím dělají ze Spideru
ideální zbraň pro začínající i pokročilé střelce.

Ráže:
Váha:
Celková délka:
Spoušť:
Přídavné závaží:
Úsťová rychlost:
Rozptyl c-t-c (10 m):
Zdroj energie:
Energie střely:
Kapacita kartuše:

4.5mm / .177”
~ 1.0 kg
210-254 mm / 8.3"-10” (bez kompenzátoru)
Stavitelný propad, váha, délka
odnímatelné
~145 ms-1 / ~443 fps
< 2.0 mm / < 0.079”
Stlačený vzduch
4.56 J
cca 140 výstřelů

Muška a kompenzátor
Muška je integrovaná v kompenzátoru. Jednoduchým
pootočením mušky můžete nastavit její šířku na 4.2 mm ,
4.8 mm nebo 5.2 mm.

Přímé vkládaní diabolek do hlavně
Jednoduchý a efektivní nabíjecí systém navržen pro
dosažení maximální přesnosti a spolehlivosti.
Spoušťový mechanismus lze jednoduše přepnout do
režimu “sušení” .

Nastavení pažby
Nový anatomický tvar pažby navržen tak aby sedl do
ruky všem střelcům. Pažby jsou ve třech velikostech
(S,M,L) a pro leváky ve velikosti M. Pažbu je dle potřeby
možno otočit okolo své osy o 5° na každou stranu a
naklonit o 15°.
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AIR PISTOLS
Single shot junior pistol

ACZ-101 Junior

Basic specifications
ACZ-101 Junior
Calibre:
Weight:
Barrel lenght:
Trigger:
Additional weight:
Muzzle velocity:
Accuracy c-t-c (10 m):
Energy source:
Shot energy:
Cartridge capacity:

4.5mm / .177”
~ 0.8 kg
210mm / 8" (w/o compensator)
adjustable stop, weight, lenght and tilt
displaceable
~145 ms-1 / ~443 fps
< 2.0 mm / < 0.079”
compressed air filling from external pressure source
4.56 J
1 pellet according to ISSF regulations
The illustration shown may include additional accessories.

Front sight, Compensator and separator
The integrated front sight has three different widths. By
simply turning it, the width can be changed from 4.2 mm
to 4.8 mm or 5.2 mm.

Direct loading system
Simple and effective loading system designed to
improve accuracy and reliability. The trigger system
allows for easy dry fire operation.

Grip adjustment
New ergonomic grip design easily fits any hand and is
available in three sizes (S,M,L) and for the lefthand in the
M size. The grip can be turned in its longitudal axis up to
5° and also in its lateral axis by another 5°.

The ACZ101 Junior pistol is similar in
features he ACZ101 Spider, only it is lighter,
shorter and cheaper. It has the combination of
features you would expect from a junior and
club training target pisol. This pistol fully
complies with ISSF regulations of the "Air
Pistol Event". With its 8" precision barrel and
short pressure cartridge, this pistol is suitable
in size and weight for young shooters and
those who need a light and small pistol

