Pro Vaši informaci zde uvádíme ještě jednou opakovaný test kulovnice Rössler Titan 6
amerického olympionika a naturalizovaného plzeňáka Matta Emmonse
Opakovaný test Matta Emmonse kulovnice Rössler Titan 6, .300 Win.Mag., září
2015, zpracováno autorem Mattem Emmonsem, korekce jeho českého originálu
provedla firma Kozap, protože jeho hodná žena Kateřina je v sedmém měsíci
těhotenství a Matt tak přišel o svého stabilního korektora. Ale o některé krásné českoamerické Mattovi výrazy jsme Vás nepřipravili.
Letos jsem testoval kulovnici Rössler Titan 6 dvakrát. Při prvním testu jsem měl problémy s
funkcí a fixací montáže puškohledu, sestavu tvořila lišta Picatinny a dvoudílná weaver
montáž. Proto ten test nemohu považovat za produktivní, přesto jsem dosažené výsledky
vyhodnotil, tak jak se můžete v mém původním textu přesvědčit. Od firmy Kozap jsem
obdržel opravenou montáž, druhý test měl poměrně dobré a logické výsledky.
Zbraň: Od začátku jsem byl velmi spokojený se systémem a s tím, jak funguje závěr. Ten je
pevný, rychlý a má 6 uzamykacích ozubů, takže zbraň je velmi přesná. Pažba model luxus je
relativně pohodlná a společně se systémem dává celé zbrani "dobrý balanc". Další věc navíc
je, že systém je upevněn do kovového osazení v pažbě, které je fixováno do pažby lepidlem.
Takhle sedí systém v pažbě přesně jak to má být a zbraň bude střílet líp. Poslední věc je
spoušť, je čistá a pořád stejně náročná na sílu spouštění. Měl jsem to moc rád.
Vyzkoušel jsem dva druhy munice: Geco Express 10,7g a Geco Plus 11,0g. Na 100
metrů, překvapilo mě, jak dobře střílely ty Geco Expressy. Měl jsem tři krásné rány s
rozptylem pod 2,5 cm. To by šlo. Taky dobře pracovaly Geco Plus, na 300 metrů jsem
nastřílel rozptyl tří ran menší než 10 cm. Střed rozptylu byl trochu nahoře, posunutí
bylo ale jenom 7 cm, takže toto moc nevadí, když cíl je zvíře. Vše je zdokumentováno
na obrázcích za mým článkem.
Montáž Picatinny: Musím říci, není to můj oblíbený systém. Je pravda, je to multifunkční a
když sundám puškohled a pak ho znovu nasadím, střílím do stejného místa a ještě budu trefit
terč. pozn.: Kozap "Tady Matt trošičku pohaněl systém, který byl stvořen jeho americkými
krajany." To jsou dobrý věci, určitě. Ale dvakrát mi to povolilo, nebo se rozbilo něco na
montáži. Navíc, pro mě je montáž a umístění puškohledu příliš vysoké. Já mám raději a za
správné, když puškohled sedí blízko k hlavni a můžu se tak trochu více opírat tváří o lícnici.
Stejně, to je ale jenom můj názor a každý má svůj styl.
Závěr: Mohu s jistotou říci, Rössler Titan 6 je kvalitní zbraň a myslím, že za svoji cenu
je to výborná zbraň. Pro mě, nejdůležitější je, zbraň funguje a střílí krásně. Tento
Rössler Titan 6 v ráži .300 Win. Mag. složil zkoušku bez problému. Taky mám moc rád
tuto ráži .300 Win. Mag.. Je velice přesná a funguje výborně i na větší vzdálenosti,
třeba 300 metrů a víc.

