spoušťová jednotka sport-lov ♣ R8 Professional Success ♣ R8 Professional Success
Stutzen ♣ R8 Professional Success Monza ♣ R8 Professional Ruthenium ♣
R8 Professional Success Ruthenium ♣ R8 Professional Success Black Edition
sedlová odnímatelná Blaser montáž,
provedení pro Zeiss a Swarovski šínu,
klasický kroužek a weaver

rovný hřbet pažby, sjednocuje
optickou přímku oko, hledí a cíl,
optimalizuje rozklad energie zpětného
rázu, dřevo o kvalitě 2 až 11, olejová
úprava až 7 nátěrů, jednoduchá,
resp. dvojitá bavorská lícnice

hlaveň o Ø 17, 19 a 22 mm, hladká, příp.
kanelovaná, plovoucí uložení, snadná
výměna, příčné pero záchytu zpětného
rázu, kontrastní ocelová miřidla s detailní
precizí, u hlavně vždy zásobníková schránka
odpovídajícího kalibru

ukončení předpažbí ušlechtilým dřevem (eben), tvarování
tulipánu

pojistný a bicí mechanismus,
tlakem dopředu a nahoru na
hmatník pojistky je aktivován,
tlakem dolů a vzad je deaktivován.
Absolutní jistota zajištění zbraně
a bezhlučnost

přímotažný závěr složený z kleštiny a hlavy
závěru, ta odpovídá pro jednotlivé skupiny
kalibrů, pravé a levé provedení, umožňuje rychlost
střelby srovnatelnou s poloautomatickou zbraní

přehled kalibrů, hlavní a délek hlavní, I.část
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délka
hlavně
650mm
hladká

.204 Ruger
.222 Rem.
.223 Rem
.22-250
.243 Win.
6XC
6,5x47 Lapua
6,5 mm Creedmoor
6,5x55 SE
6,5x57
6,5x65 RWS
6,5-284 Norma
.270 Win.
7x64
.308 Win.
.30-06
9,3x57
8,5x63
8x57 IS
9,3x62
6,5x68
7,5x55 Suisse
8x68 S
10,3x60 R

kanelovaná

kapacita
zásobníku

kanelovaná

MI

kalibr

hladká

skupina
kalibr

délka
hlavně
520mm

hladká

hlaveň, provedení a kalibr

hlaveň Ø
17mm
standard
délka
hlavně
580mm

II.část

hladká

současně s aktivací systému zbraně se rozsvítí záměrný
bod u puškohledu Zeiss, oba produkty musí být vybaveny funkcí IC Control

kanelovaná

rybí kůže na pistolové rukověti
má kosočtvercový profil, precizní
ergonomické tvarování krčku pažby
a pistolové rukověti pro optimální
polohu silné ruky při střelbě,
staroanglická botka z černé pryže,
tloušťka základního provedení
1,5 cm, volitelně 2 příp. 3 cm

odnímatelná jednotka spouště,
jedinečně suchá spoušť bez kroku, provedení pouze bez napínáčku, energie 700g, spoušťový
mechanismus uložen v těle zbraně pod závěrem, desmodromický princip návratu spouště –
vynucen pohybem závěru při jeho otevírání, ne pružinou

S

přehled kalibrů, hlavní a délek hlavní, II.část
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hlaveň o Ø 19mm, délka 685mm, polotěžká, hladká a hlaveň o Ø 22mm, délka 685mm, kanel.

modelová provedení
♣ ořechové dřevo kvality 2, jednoduchá bavorská lícnice, staroanglická pryžová botka, ozdobné zakončení
R8 Standard tmavým
dřevem krytky pistolové rukověti a předpažbí, kontrastní hledí, boční desky systému zdrsněny
98.146,- Kč

gravurou, na objednávku možno provedení
R8 Standard black

108.340,- Kč

R8 Luxus ♣

dřevo kvality 4, jednoduchá bavorská lícnice, staroanglická pryžová botka, ozdobné zakončení tmavým
dřevem krytky pistolové rukověti a předpažbí ♣ boční desky v těchto variantách. Levá – muflon, medvěd, los, kanec a kudu.
Pravá – srnčí, kamzík, horská koza, buvol, černá zvěř. Oboustranně – dřevo, jemná anglická arabeska, staroněmecká arabeska

120.440,- Kč
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.257 Weath.Mag.
.270 Weath Mag.
.270 WSM
7mm Blaser Mag.
7mm Rem.Mag.
.300 Blaser Mag.
.300 Rem.Ultra Mag.
.300 Win.Mag.
.300 Weath Mag.
.300 WSM
.338 Blaser Mag.
.338 Win. Mag.
.375 Blaser Mag.
.375 H&H Mag.
.416 Rem. Mag.
.458 Lott *
.500 Jeffery *
.300 Norma Mag.
.338 Lapua

kanelovaná

kapacita
zásobníku

délka
hlavně
650mm

S speciální ráže

hladká

MA

kalibr

hladká

skupina
kalibr

délka
hlavně
520mm

hlaveň Ø
17mm
standard
délka
hlavně
580mm
hladká

hlaveň, provedení a kalibr

○ možno objednat

hladká

● základní provedení

oboustranně jemná anglická arabeska

Blaser Carbon BiPod
14.951,- Kč

trojnožka Blaser vyrobená z karbonového
vlákna, hmotnost 133 g, dodávaná včetně
posledního dílu předpažbí, určená pro
kompletaci s plastovými pažbami success

oboustranně dřevo

oboustranně staroněmecká arabeska

R8 Black Edition

♣

R8 Attaché

159.637,- Kč

dřevo kvality 6, dvojitá bavorská lícnice, staroanglická

pryžová botka, ozdobné zakončení ebenovým dřevem krytky
pistolové rukověti a předpažbí, kontrastní hledí ♣ sametové
eloxové černění systému, zlacená spoušť a hlava závěru

♣

181.606,- Kč

dřevo kvality 7, dvojitá bavorská lícnice, staroanglická

pryžová botka, ozdobné zakončení ebenovým dřevem krytky
pistolové rukověti a předpažbí, kontrastní hledí, sametové
eloxové černění systému, zlacená spoušť a hlava závěru ♣
boční desky a hlavice kliky závěru z ušlechtilého dřeva,
kanelovaná hlaveň, kožený Blaser zbraňový řemen, ABS

269.717,- Kč

♣

R8 Baronesse

dřevo kvality 8, dvojitá bavorská lícnice, staroanglická

krytky pistolové rukověti a předpažbí, kontrastní hledí,
a hlava závěru, boční desky a hlavice kliky závěru z ušlechtilého
řemen, ABS zbraňový kufr, kompletní zdobení systému ruční
kamzík, levá motiv jelen nebo černá zvěř, spoušťová deska

zbraňový kufr

pryžová botka, ozdobné zakončení ebenovým dřevem
sametové eloxové černění systému, zlacená spoušť
dřeva, kanelovaná hlaveň, kožený Blaser zbraňový
gravurou – pravá boční deska motiv srnčí nebo
staroněmecký listový motiv

R8 Professional
81.297,- Kč
♣

pažba z tvrdého polymeru, boky předpažbí a pistolová rukověť povrstveny
elastickou pryží, maximální jistota a pohodlí úchopu zbraně za všech podmínek

R8 Professional Success
92.073,- Kč
samotná pažba bez závěru

55.781,- Kč

varianty zelený odstín & pryž a hnědý odstín & pryž
nebo tmavě hnědá

♣

pažba z tvrdého polymeru, stejný materiál jak pro nárazníky BMW, barva tmavě zelená
úchopové plochy předpažbí a pistolové rukověti potaženy elastickou pryží tmavě šedé

barvy, pro maximální jistotu a pohodlí uchopení zbraně za všech podmínek

♣

absolutně přirozená a intuitivní úchopová

pozice ruky včetně palce díky otvoru v pažbě je doprovázena atraktivním designem ♣

R8 Professional Success leather
vše jak u předchozího provedení, ale pozor….. úchopové plochy jsou
vyloženy kůží ve voděodolné úpravě. Je možné libovolně kombinovat
pažbu ve čtyřech barvách – savana, tmavě zelená, tmavě hnědá, savana
a černá ♣ pořadí barev shodné s obrázkem.
&
kůži v pěti barvách – týkové dřevo, cihlově červená, písková, černá,
kaštanově hnědá.
k dodání ihned

110.246,- Kč
73.916,- Kč . . . samotná pažba bez závěru

hnědý odstín a kůže

R8 Professional Success Stutzen
provedení
kombinace tradice

a totální ergonomie
kůže

pryž

119.170,- 101.050,- Kč
samotná pažba bez závěru

77.017,- 58.844,- Kč

atraktivní spojení tradičního designu se současnými nároky na ergonomii a intuitivní užívání
zbraně ♣ je dodávána ve všech obvyklých kalibrech, hlaveň 52 nebo 58 cm

varianty. . . . . pažba zelená a hnědá & pryž
varianty. . . . . pažba zelená a hnědá & voděodolná kůže v odstínu týkové dřevo, cihlově červená, písková, černá,
kaštanově hnědá

R8 Professional Success Monza
125.250,- Kč
70.069,- Kč samotná pažba bez závěru
pažba z tvrdého polymeru, stejný materiál jak pro nárazníky BMW,
v elegantním barevném odstínu černý antracit ♣ úchopové plochy
předpažbí a pistolové rukověti potaženy černou luxusní kůží, kontrastní olemování ozdobným
červeným stehem, spoušť, lučík spouště, lůžko závěru, klika a kulička závěru povrstveny provedením
Diamond-Like Carbon – uhlík lesknoucí se jako diamant ♣ absolutně přirozená a intuitivní úchopová pozice ruky včetně
palce díky otvoru v pažbě je doprovázena atraktivním designem ♣ je dodávána ve všech obvyklých kalibrech a
délkách hlavní

♣

pouze pravá verze

R8 Professional Success Ruthenium
151.817,- Kč

96.354,- Kč

pažba z tvrdého polymeru,
stejný materiál jak pro nárazníky BMW,

samotná pažba bez závěru

v elegantním barevném odstínu černý antracit ♣ úchopové plochy
předpažbí a pistolové rukověti potaženy hnědou luxusní kůží, kontrastní olemování
ozdobným hnědým stehem, lučík spouště, lůžko závěru, klika a kulička závěru zušlechtěny
Rutheniem, spoušť a hlava závěru povrstveny provedením Diamond-Like Carbon – uhlík lesknoucí
se jako diamant ♣ absolutně přirozená a intuitivní úchopová pozice ruky včetně palce díky otvoru
v pažbě je doprovázena atraktivním designem ♣ je dodávána ve všech obvyklých kalibrech a délkách hlavní

R8 Ruthenium
156.309,- Kč

228.940,- Kč

samotná pažba bez závěru

pažba z kořenového dřeva třídy 8 v úpravě povrchu
Blaser Super-Finish ♣ zušlechtění povrchu lůžka závěru jednotky spouště,
kliky a kuličky závěru rutheniem, spoušť a hlava závěru povrstveny provedením
Diamond-Like Carbon – uhlík lesknoucí se jako diamant
dřeva a ušlechtilého kovu

♣

♣ syntéza přírodní elegance exkluzivního

je dodávána ve všech obvyklých kalibrech a délkách hlavní

R8 Professional Success
128.676,- Kč

Black Edition
pažba z tvrdého polymeru, stejný
materiál jak pro nárazníky BMW,
v elegantním barevném odstínu černý antracit ♣ úchopové plochy předpažbí,
pistolové rukověti a hřbetu pažby potaženy hnědou luxusní kůží, kontrastní
olemování ozdobným hnědým stehem, černé křidýlko z ušlechtilého plastu na
bodu pažby se zlatým nápisem R8 Professional Success, zlacená spoušť,
pozlacená hlava závěru, titanem potažená kulička kličky závěru

samotná pažba bez závěru

80.079,- Kč

novinky IWA 2015
114.262,- Kč

R8 Success

úspěch projektu R8 Success jde dál,
po syntetické pažbě s úchopovými plochami z pryže
nebo kůže je tady pažba s otvorem pro palec z výběrového dřeva
použít přírodní ořechové dřevo pro pažbu success byla velká výzva,

a výsledek je tady

pevnost pažby je navýšena ke 100% spolehlivosti výztuhami z oceli,
ke kterým je připevněna baskule systému ♣ v základu dřevo třídy 4, možno volitelně třídy 7♣
zakončení předpažbí a krytka pistolové rukověti z ebenu ♣ k dostání ve všech obvyklých
kalibrech a provedení hlavní

pro lov .

cena bez dvojnožky

hlaveň 68,5 cm

R8 Long Range

119.064,- Kč

. . .professional success pažba, Semi Weight

hlaveň, úsťová brzda Dual Brake a dvojnožka Blaser

pro lov a hobby střelce na extrémní vzdálenosti je tady
R8 Range v kalibru .338 Lapua Magnum

Carbon BiPod

14.951,- Kč

využít kalibr .338 Lapua Magnum vyžadovalo konstrukční změny u jednotky spouště
cena bez dvojnožky

hlaveň 68,5 cm

143.045,- Kč

R8 Long Range GRS

pro sportovní střelbu na extrémní vzdálenosti .

...

pažba GRS, Match hlaveň a úsťová brzda Dual
Brake a dvojnožka Blaser Carbon BiPod (14.951,- Kč)
pažba GRS . . . .variabilita nastavení
výška + 25 mm, délka + 30 mm, možnost i stranové regulace

světlovodná muška na ústí
volitelně uprostřed šíny

F3 Vantage

široká (10,5 mm), vysoká
šína - okamžité přilícení
s minimálním pohybem hlavy

v základu dřevo třídy 4,
volitelně pažba Super Sport
Straight s rovným pevným
hřbetem, případně Super Sport
Monte Carlo se stavitelným
hřbetem a vybráním

vnější nebo vnitřní Briley čoky
předpažbí Semi-Beavertail
Cylinder, Skeet, ¼, ½, ¾, 1/1 choke
s podélným vybráním po celé délce
zcela plochý přechodový úhel
příjemná, absolutně suchá spoušť 1500g,
na ústí zbraně 2,5 °, brokový svazek prochází zcela
čistě mechanická funkce nezávislá na zpětném
„něžně“ s minimální deformací, pro optimální rychlost
rázu, AntiDoppel Systém – blokace dvojstřelu,
na ústí a rovnoměrnost krytí brokového svazku
lineární vedení úderníku – extrémně krátká
dráha a čas při iniciaci výstřelu
EBS systém – nové řešení vyhazovačů, jejich aktivace
při výstřelu a napínání při otevírání zbraně, zcela jemné dovření zbraně ♣ masivní klín, zesílená tlaková
odolnost zbraně o 30% ♣ vybalancování zbraně závažími v předpažbí až + 213g a v pažbě, klasický kickstop s možností
dvou dodatečných závaží a jejich umístěním na podélném šroubu v pažbě ♣ Luxus dřevo třídy 5, Attache dřevo třídy 7,
Baronesse dřevo třídy 7 ♣ u jednotlivých modelů různé provedení bočních desek systému

F3 Vantage Standard ….

175.216,- Kč ♣ F3 Vantage Luxus ….

227.722,- Kč

F3 Vantage Grand Luxe …. 269.558,- Kč ♣ F3 Vantage Baronesse …. 338.709,- Kč

výměnná jednotka spouště
250 g

mechanismus voliče
na rámu závěru

650 g

spoušťová jednotka sport - lov
13.469,- Kč

objednávka nové zbraně,
shodně dodatečná montáž

vše je střelcova volba

. . . . soutěžní spoušť

selektor vzadu
na čele jednotky

s vahou 250 gramů, vlevo symbol terče nebo lovecky
naladěná spoušť s vahou 650 gramů, vpravo symbol trofeje

! ! ! ! spoušťová jednotka sport – lov . . . . možno objednat u nové zbraně, ale možná i dodatečná montáž mechanismu, ale pouze ve
firmě Blaser ♣ technicky není možné u kalibrů .375 Blaser Mag., .375 H & H Mag., .416 Rem. Mag. a .458 Lott ! ! ! !
♣ možnosti do vybavení a zhodnocení modelových variant R8, doplatek k základní ceně ♣ zlacená
spoušť 3222 Kč ♣ dřevěná kulička kliky závěru 1951 Kč ♣ ocelová kulička kliky závěru zdobená rybí kůží 5543 Kč ♣
ocelová kulička kliky závěru zdobená rybí kůží a zlatou nití 12410 Kč ♣ černění systému u provedení Standard včetně
zlatého loga R8 10194 Kč

♣

krytka pistolové rukověti s ornamentem a monogramem (dvě písmena) 7714 Kč, varianta 1,2 a 3

♣ krytka pistolové rukověti zdobená zvířecím motivem, příp. ornamentem bez monogramu
2

1

8

3

9

4

10

4651 Kč, varianta 4 - 12

5

11

6

7

12

♣ hlaveň, skupiny kalibrů, provedení systému, doplatek k základní ceně ♣ polotěžká hlaveň 8296 Kč ♣
kanelování hlavně 17227 Kč ♣ příplatek pro skupinu kalibrů ME a MA 8243 Kč ♣ zkrácení hlavně ST z 58 na 52 cm,
obdobně zkrácení hlavně ME a MA z 65 na 58 cm 5233 Kč ♣ systém pro leváka 6232 Kč ♣ hmatník pojistky v provedení IC
pro novou zbraň 3433 Kč ♣ hmatník pojistky v provedení IC dodatečná montáž 5075 Kč ♣ provedení R8 bez
vyjímatelného zásobníku sleva -5030 Kč ♣ miřidla HIVIZ 3063 Kč
♣ výměnné hlavně včetně vložky zásobníku ♣ výměnná hlaveň Ø 17 mm o délce 58 nebo 65 cm dle kalibru
♣ příplatek pro skupiny kalibrů ME a MA 8243 Kč, platí i pro další provedení hlavní ♣ výměnná kanelovaná hlaveň
Ø 17 mm o délce 58 nebo 65 cm dle kalibru 39628 Kč ♣ výměnná polotěžká hlaveň Ø 19 mm o délce 58 nebo 65 cm dle
kalibru 30696 Kč ♣ výměnná polotěžká kanelovaná hlaveň Ø 19 mm o délce 58 nebo 65 cm dle kalibru 47924 Kč ♣
♣ výměnná hlaveň Jagd Match,Ø 22 mm, délka 60 cm, kanelování, bez hledí 34440 Kč ♣ předpažbí od 11782 Kč
22400 Kč

♣ náhradní závěr a hlava závěru ♣ pravý závěr včetně hlavy závěru 13892 Kč ♣ levý závěr včetně hlavy závěru
20124 Kč ♣ hlava závěru pravá 6443 Kč ♣ hlava závěru levá 6927 Kč ♣ zlacení hlavy závěru 6708 Kč
♣ příslušenství, doplatek k základní ceně ♣ zbraňový řemen Blaser tmavě zelený 2110 Kč ♣ zbraňový řemen Blaser
z hnědé kůže 2957 Kč ♣ zbraňový futrál Blaser z tmavé kůže (délka 128 cm) 4545 Kč ♣ zbraňový kufr Blaser pro jednu hlaveň
a jeden puškohled (typ B) 8561 Kč ♣ zbraňový kufr Blaser pro dvě hlavně a dva puškohledy (typ C) 9612 Kč ♣ úsťová brzda
„Mag-na-Port“ 10512 Kč ♣ brzda zpětného rázu „Kickstop“ v nové zbrani 5914 Kč ♣ brzda zpětného rázu „Kickstop“ dodatečná
montáž 7343 Kč ♣ Blaserova sedlová montáž pro Zeiss a Swarovski šínu, klasický kroužek a weaver 12153 Kč ♣
tmavě hnědý / kůže

oko Ø 25,4 , 30, 34 a 36 mm 1323 Kč / kus
látka a kůže

pro jednu zbraň
miřidla HIVIZ
tmavě zelený

miřidla HIVIZ . . . . červená nebo zelená muška, záleží na volbě střelce

R 93 Standard

85.154,- Kč

♣

ořechové dřevo kvality 1, jednoduchá bavorská lícnice, staroanglická
pryžová botka, ozdobné zakončení tmavým dřevem krytky pistolové rukověti,
tulipánovité rozšíření zakončení předpažbí, hledí s kontrastní muškou, boční
desky systému zdrsněny gravurou

68.199,- Kč

R 93 Professional

♣ pažba s rovným hřbetem z tvrdého polymeru tmavě zelené barvy, botka 1 cm,
celková délka pažba a botka 36,5 cm, boky předpažbí a pistolová rukověť povrstveny
elastickou pryží šedé barvy, příjemná na dotyk, maximální jistota a pohodlí úchopu zbraně za všech podmínek
82.356,- Kč

R 93 Professional Success
♣ stejně jak R93 Professional, rozdílné tvarování pažby, resp. otvor pro palec
z důvodu optimalizace ergonomie pozice ruky při střelbě

modelová provedení a části objednané po 11.7.2016
♣ hlaveň a kalibr - 6,5x55 SE, .270 Win., .308 Win., .30-06, 8x57 JS, 9,3x62,
♣ provedení
- hladká hlaveň, průměr 17 mm v závislosti na kalibru délka 577 nebo 650 mm
♣
♣
♣
♣

21924 Kč

♣

- kanelovaná hlaveň, průměr 17 mm v závislosti na kalibru délka 577 nebo 650 mm 39091 Kč
- zkrácení hlavně ST z 577 na 520 mm, MA z 650 na 577 mm 5233 Kč
- závit na ústí, různý v závislosti na kalibru a provedení hlavně 4122 Kč

provedení
zásobník
- vložka zásobníku 2065 Kč
hledí
- Blaser expresní hledí s červenou muškou 3063 Kč
závěr a hlava závěru - pravý závěr včetně hlavy závěru (černěná)

♣

13575 Kč, hlava závěru pravá (černěná) 6443 Kč

- levý závěr včetně hlavy závěru (černěná) 19814 Kč, hlava závěru levá (černěná) 6927 Kč

♣ příslušenství - zbraňový řemen Blaser tmavě zelený nebo antracitový 2110 Kč ♣ zbraňový řemen Blaser z hnědé kůže
2957 Kč ♣ zbraňový futrál Blaser z tmavé kůže/látka typ B (celková délka 110 cm) 4205 Kč ♣ zbraňový futrál Blaser z tmavé
kůže/látka typ C (celková délka 128 cm) 4545 Kč ♣ zbraňový kufr Blaser pro jednu hlaveň a jeden puškohled (typ B) 8561 Kč ♣
zbraňový kufr Blaser pro dvě hlavně a dva puškohledy (typ C) 9612 Kč ♣
♣ příslušenství - úsťová brzda „Mag-na-Port“ 10512 Kč ♣ úsťová brzda „Dual-Brake“ 10406 Kč ♣ brzda zpětného rázu
„Kickstop“ v nové zbrani 5914 Kč ♣ Blaserova sedlová montáž pro Zeiss a Swarovski šínu, klasický kroužek a weaver 12153 Kč ♣
oko Ø 25,4 , 30, 34 a 36 mm 1323 Kč / kus
tmavě hnědý / kůže

látka a kůže

pro jednu zbraň
tmavě zelený

pažba dřevo kvality 1 až 9, olejová úprava povrchu, až 7 nátěrů, mírně zaoblený tzv. „prasečí hřbet pažby“, dvojitá bavorská
lícnice, černá pryžová botka 1,5 cm, pistolová rukověť i střední úchopová část předpažbí zdobená rybí kůží, předpažbí
zakončeno tulipánovitým rozšířením a tmavým ebenovým dřevm ♣ u provedení celopažba dělené předpažbí pro optimální
precizi při opakované ráně

za studena kovaná hlaveň, hladká, příp. osmihranná,
kontrastní muška
jedinečně řešená Blaser spoušť bez kroku, energie cca 750 g

* kratší hlaveň je možná proti
objednávce a doplatku

K95 Attaché,
K95 Baronesse

skupina kalibrů KK, MI, ST, R

60/52 cm *

skupina kalibrů ME, MA

65/60 cm *

skupina kalibrů CH
skup.kal
KK
MI

ST

R

ME

MA

CH

K95 celopažba
(všechna provedení)

osmihranná

kulatá
všechna provedení
s vyjímkou K95 Attaché,
K95 Baronesse

K 95

pojistný a bicí mechanismus, aktivace tlakem
dopředu a nahoru na hmatník pojistky, tlakem
dolů a vzad je deaktivován, absolutní jistota
zajištění zbraní a bezhlučnosti systému

50 cm

70 cm

kalibry
.22 Hornet
.222 Rem.
.243 Win.
6XC
6,5x55
.270 Win.
.308 Win.
.30-06
5,6x50 R Mag.
6,5x57 R
6,5x65 R RWS
7x57 R
7x65 R
.30 R Blaser
8x57 IRS
9,3x74 R
8x68 S
.257Weath Mag.
.270 Weath.Mag.
7mm Blaser Mag.
7mm Rem. Mag.
.300 Blaser Mag.
.300 Win.Mag.
.338 Blaser Mag.
10,3x60 R
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absolutní jistota střeleckého výkonu díky
precizně pracujícímu bloku závěru
s jedinečnou fixací a vymezením vůlí, pozlacený
povrch, odpovídá vždy určité skupině kalibrů

●

●
●
●
●
●
●
●

pro skupinu kalibrů KK, MI, ST a R základní délka hlavně 60 cm, možno
zkrátit na 52 cm, pak celková délka 104 cm, resp. 96 cm, hmotnost 2,4 kg
pro skupinu kalibrů ME a MA základní délka hlavně 65 cm, možno zkrátit
na 60 cm, odpovídá celková délka 109 cm, resp. 104 cm, hmotnost 2,7 kg
pro skupinu kalibrů ST, R a provedení celopažba základní délka hlavně
50 cm, hladká kulatá nebo osmihranná, celková délka 94 cm, hmotnost 2,6 kg

sedlová odnímatelná montáž Blaser, fixována
vždy na hlaveň, nastřelení pro hlaveň vždy
zústává zachováno i při její výměně, provedení
pro Zeiss a Swarovski šínu, klasický kroužek a
weaver

modelová provedení
K95 Standard
♣

94.872 Kč

ořechové dřevo kvality 1, dvojitá bavorská lícnice,

staroanglická pryžová botka, tulipánovité rozšíření zakončení
předpažbí, hledí s kontrastní muškou, boční desky systému
zdrsněny gravurou

K95 Luxus
♣

119.064,- Kč

K95 Luxus Stutzen

♣

159.160,- Kč

ořechové dřevo kvality 4, dvojitá bavorská lícnice, ozdobné zakončení tmavým ebenovým dřevem / příplatek 11.518 Kč,

krytky pistolové rukověti, tulipánovité rozšíření zakončení předpažbí, hledí s kontrastní muškou, úpravy a rytiny bočních
desek v těchto variantách. Levá strana srnec, divočák, jelen a pravá strana srnčí a kamzík. Oboustranně jemná anglická
arabeska, jemný motiv rostlina a květ (bodlák), je vyráběn i v provedení celopažba
oboustranně jemný rostlinný motiv

oboustranně jemná anglická arabeska

zvířecí motiv

K 95 Edition

100.944,- Kč ♣ ořechové dřevo kvality 3, dvojitá bavorská lícnice, tulipánovité zakončení

K 95 Edition Stutzen
K95 Black Edition

♣

předpažbí, ebenová krytka pistolové rukojeti, černé desky závěru, spoušť a lučík,
kulatá hladká hlaveň Ø 17mm

109.558,- Kč
138.401,- Kč ♣K95 Black Edition Stutzen

178.498,- Kč

ořechové dřevo kvality 6, dvojitá bavorská lícnice, staroanglická pryžová
botka, ozdobné zakončení tmavým ebenovým dřevem krytky pistolové rukověti, tulipánovité
zakončení předpažbí z tmavého ebenového dřeva, hledí s kontrastní muškou, jemné černé eloxování
systému, zlatý nápis K 95, standardně hlaveň 52 cm, možno objednat 60, resp. 65 cm, pozlacená spoušť a blok závěru,
ABS transportní kufr a kožený Blaser řemen, je vyráběn i v provedení celopažba

K95 Attaché

182.029,- Kč

♣

ořechové dřevo kvality 7, dvojitá bavorská lícnice, staroanglická
pryžová botka, ozdobné zakončení tmavým ebenovým dřevem krytky pistolové
rukověti, tulipánovité rozšíření zakončení předpažbí z tmavého ebenového dřeva, hledí s kontrastní
muškou, osmihranná hlaveň, jemné černé eloxování systému, boční desky z ušlechtilého dřeva,
pozlacená spoušť a blok závěru, ABS transportní kufr,
K95 Attaché Stutzen
je vyráběn i v provedení celopažba

K95 Baronesse

196.716,- Kč

325.346,- Kč

♣

ořechové dřevo kvality 7, dvojitá bavorská lícnice, staroanglická
pryžová botka, ozdobné zakončení tmavým ebenovým dřevem krytky pistolové
rukověti, tulipánovité rozšíření zakončení předpažbí z tmavého ebenového dřeva, prodloužená boční
deska zdobená ruční arabeskovou gravurou. Levá strana – jelen a muflon, pravá strana – srnčí a kamzík.
Oboustranně jemná arabeska list a květ. Osmihranná hlaveň, blok závěru potažený titanem a zlacená
spoušť, ABS transportní kufr a kožený zbraňový
řemen. Je vyráběna i v provedení celopažba.
K95 Baronesse Stutzen

340.033,- Kč

♣ možnosti do vybavení a zhodnocení modelových variant K95, doplatek k základní ceně ♣
zlacená spoušť 3222 Kč ♣ krytka pistolové rukověti s ornamentem a monogramem (dvě písmena) 7714 Kč, varianta 1,2 a 3
♣ krytka pistolové rukověti zdobená zvířecím motivem, příp. ornamentem bez monogramu 4651 Kč, varianta 4 - 12
2
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♣ pažba a rozdílná kvalita dřeva, doplatek k základní ceně ♣ ♣ levá pažba 9302 Kč ♣ pažba podle
individuálních mír 43742 Kč ♣ zakončení předpažbí z ebenového dřeva 11518 Kč ♣ třída 2 +4175 Kč ♣ třída 3 +1853 Kč
♣ třída 4 +6073 Kč ♣ třída 5 +9718 Kč ♣ třída 6 +16320 Kč ♣ třída 7 +19542 Kč ♣ třída 8 +10830 Kč ♣ třída 9 +17787 Kč
♣ třída 10 +43636 Kč ♣ třída 11 +36708 Kč
♣ provedení hlavně, doplatek k základní ceně ♣ osmihranná hlaveň Ø 17 mm 25410 Kč ♣ zkrácení hlavně ST
♣
♣ výměnné hlavně ♣ výměnná hlaveň Ø 17 mm o délce 60 nebo 65 cm dle kalibru 30537 Kč ♣ výměnná osmihranná
hlaveň Ø 17 mm o délce 60 nebo 65 cm dle kalibru 55947 Kč ♣ výměnná osmihranná hlaveň pro celopažbu o délce 50 cm bez
předpažbí 57157 Kč, kulatá hlaveň pro celopažbu 37555 Kč ♣ dodatečné připasování výměnné hlavně 7457 Kč ♣ předpažbí

z 60 na 52 cm, obdobně zkrácení hlavně ME a MA z 65 na 60 cm 5233 Kč

polopažba od 12312 Kč, předpažbí celopažba od 25145 Kč

♣ příslušenství, doplatek k základní ceně ♣ zbraňový řemen Blaser tmavě zelený 2110 Kč ♣ zbraňový řemen Blaser
z hnědé kůže 2957 Kč ♣ zbraňový futrál Blaser z tmavé kůže (délka 128 cm) 4545 Kč ♣ zbraňový kufr Blaser pro jednu hlaveň
a jeden puškohled (typ B) 8561 Kč ♣ zbraňový kufr Blaser pro dvě hlavně a dva puškohledy (typ C) 9612 Kč ♣ brzda zpětného rázu
„Kickstop“ v nové zbrani 5914 Kč ♣ brzda zpětného rázu „Kickstop“ dodatečná montáž 7343 Kč ♣ Blaserova sedlová montáž pro Zeiss
a Swarovski šínu, klasický kroužek a weaver 12153 Kč ♣ oko Ø 25,4 , 30, 34 a 36 mm 1323 Kč / kus ♣ vyobrazení v nabídce pro R8

elegantní klasika, jistota a precize pro každou loveckou příležitost

jedinečná kombinace

moderní techniky, ergonomického pažbení a nadčasové elegance
přehled nabízených variant
broková hlaveň 20/76, odzkoušena pro ocelový brok, standardně zahrdlení 1/2,
proti objednávce zahrdlení full
menší kulová hlaveň stranově postavená, v nabídce kalibr .22 Hornet, .222 Rem.,
5,6x50R Mag., 5,6x52R
větší kulová hlaveň v klasické vertikální kulobrokové orientaci, v nabídce kalibr
6,5x55, 6,5x57R, 7x57R, 7x65R, .308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57 JRS,
9,3x74R
hlavně . . . . délka 56 cm, nastřelení kulových hlavní je stranově i výškově nastavitelné, volné
plovoucí spojení hlavní - nastřelení se nemění při opakovaných ranách a zahřátí jednotlivých hlavní,
soustřel kulových hlavní ve 100 metrech
pažba . . . . ořechové dřevo kvality 2 / Standard, kvality 4 / Luxus, kvality 8 / Baronesse, jednoduchá bavorská
lícnice, kapří hřbet, ozdobné zakončení pistolové botky a nosu předpažbí, jemná rybí kůže v ose pistolové botky
a předpažbí
závěr . . . . nově vyvinutý vertikální blokový závěr, absolutní světová novinka, patent Blaser. Závěr může být
rychle oddělen od zbraně a takto případně skladován, vše pro bezpečnost užívání zbraně.
spoušťový mechanismus . . . . dvě spouště s extrémně suchou charakteristikou, vahou cca 650g, přední střílí
výlučně větší spodní kulovou hlaveň, zadní spoušť obsluhuje menší kulovou a brokovou hlaveň, kolík voliče je
umístěn vpravo od temení kličky závěru, v základní pozici je aktivní kulová hlaveň, při vysunutí nahoru – na jeho
boční hraně orientované k oku střelce je viditelná červená tečka, je aktivní broková hlaveň. Při otevření zbraně je
vždy mechanismus nastaven do polohy pro střelbu kulovými hlavněmi, pro užití brokové hlavně je nutné manuální
přepnutí voliče.
pojistný mechanismus . . . . klasické řešení Blaser, hmatník pojistky je umístěn na temeni pažby, pohybem
dopředu se napíná a aktivuje systém, vypuštěním dozadu do základní pozice je systém deaktivován a zbraň
zajištěna

167.457,- Kč
celková váha zbraně cca 3,3 kg

209.769,- Kč

332.002 Kč

Předpažbí
Délka pažby
Lomení

Předpažbí
Délka pažby
Lomení

English Style
375 mm včetně Blaser Comfort botky
38/56 mm... standard
38/50 mm... volitelně
3/6/8 mm
84°
2 standard
3 nebo 4 za příplatek + 6.240 Kč
Blaser Comfort
Gun Metal Grey

English Style
375 mm včetně Blaser Comfort botky
38/50 mm... standard
38/56 mm... volitelně
Vyosení
3/6/8 mm
Úhel botky
84°
Třída dřeva
2 standard
3 nebo 4 za příplatek + 6.240 Kč
Botka
Blaser Comfort
Baskule
Gun Metal Grey
Spoušť
stavitelná v ose
Váha spouště 1.650 g
Přepínání hlavní ano

Botka
Baskule
Spoušť pevná
Váha spouště 1.650 g
Přepínání hlavní ano

Kalibr
Hlaveň
Hledí

Kalibr
Hlaveň
Hledí

Čoky
Závaží
Váha
Provedení

12/76
76 cm nebo 81 cm
světlovodná červená muška 3 mm
šína 9 mm
Blaser 1/4, 1/2, 3/4... standard
Cylinder, 1/1
...za příplatek
příprava pro závaží hlavně
závaží v pažbě
3,4 – 3,8 kg
včetně zbraňového kufru

zaváděcí cena pro prvních 20 zbraní

Vyosení
Úhel botky
Třída dřeva

Čoky
Závaží
Váha
Provedení
Očka

12/76
71 cm nebo 76 cm
stříbrná muška 3 mm
šína 9 mm
Blaser 1/4, 1/2, 3/4... standard
Cylinder, 1/1
...za příplatek
závaží v pažbě
...za příplatek
3,1 kg
včetně zbraňového kufru
zbraňový řemen

zaváděcí cena pro prvních 20 zbraní

4.

jedinečný Blaser koncept . . . . . střela CDP . . . . .dvoujaderná střela s kontrolovaným rozkladem
a okamžitým ranivým účinkem doprovázeným šokovým efektem, bez ohledu na vzdálenost, resp.
velikost cíle a místo zásahu

3.

5.

2.

♣ rozklad (rozkvět) první komory střely je rovnoměrně symetrický do čtyřech
stran, její průměr se zvětší 2,5 x ♣ podélné prolisování ve spodní polovině střely
maximálně fixuje spojení pláště s druhým tvrdým jádrem střely
♣ extrémní tvrdost zadního jádra garantuje
- hmotnost zbytku střely blízkou 100 % původní
- téměř 100 % jistotu výstřelu, bez ohledu na místo zásahu
- minimální poškození zvěřiny

1.

♣ 1. extrémně tvrdé zadní jádro garantuje uchování energie při průchodu střely cílem a zůstatkovou hmotnost
blízkou 100 % původní
♣ 2. do V formované dno mezi první a druhou komorou střely je maximálně stabilní ale elastické. Pohlcuje boční
síly působící na střelu při průchodu hlavní a spolehlivě ochraňuje střelu proti jakémukoliv poškození a
deformaci jejího povrchu. Je rozhodujícím prvkem optimální vnitřní balistiky.
♣ 3. k zádi střely se zesilující plášť podporuje kontrolovaný rozklad střely
♣ 4. špička střely je tvořena měkkou, kontrolovaně dynamicky se chovající slitinou
♣ 5. čtyři vnitřní podélné drážky optimalizují a usměrňují deformační proces do sektorů po 90°
střela
kalibr

váha (g)

energie rychlost
(J) ústí (m/s) ústí

cena Kč/
kus

ONV

(m)

50

balistika (cm) / energie (J)
100
150
200
250

300m

.243 Win.

6,5

2762

930

87,10

188

+1,1/2507 +3,9/2228 +3,1/1975 -1,5/1746 -10,9/1538 -25,5/1350

6,5x57

8,2

3103

870

92,40

181

+1,3/2720 +3,9/2584 +2,8/2280 -2,6/2135 -12,5/1815 -28,8/1751

6,5x57 R

8,2

3015

870

95,10

181

+1,4/2671 +4,0/2432 +2,5/2211 -3,5/2005 -14,7/1815 -31,3/1639

.270 Win.

8,4

3725

950

95,10

191

+1,0/3378 +3,8/3004 +3,3/2665 -1,1/2356 -9,8/2076

7x57 R

10,0

3145

790

97,70

163

+1,7/2817 +4,1/2536 +1,5/2278 -6,4/2041 -20,1/1824 -40,4/1624

7x64

10,0

3845

860

97,70

176

+1,2/3391 +3,9/3104 +2,5/2838 -3,4/2589 -13,9/2358 -29,4/2143

7x65 R

10,0

3845

860

100,40

176

+1,2/3391 +3,9/3104 +2,5/2838 -3,4/2589 -13,9/2358 -29,4/2143

.308 Win.

10,7

3574

820

97,70

167

+1,5/3242 +4,4/2882 +1,9/2569 -5,4/2283 -18,3/2022 -37,4/1785

.30-06 Sprg.

10,7

3853

850

97,70

174

+1,4/3470 +4,0/3107 +2,4/2775 -4,0/2471 -15,7/2194 -33,0/1941

.30 R Blaser

10,7

4856

940

105,70

196

+0,9/4352 +3,8/3916 +3,3/3516 -0,9/3149

-9,2/2813 -22,3/2506

.300 Win.Mag. 10,7

5069

970

105,70

200

+0,8/4540 +3,8/4088 +3,4/3674 -0,4/3294

-8,2/2946 -20,5/2627

8x57 JS

12,7

3825

790

95,10

163

+1,7/3595 +4,0/3085 +1,1/2783 -7,3/2505 -21,6/2248 -43,1/2013

8x57 JRS

12,7

3825

770

100,40

159

+1,8/3412 +4,0/3085 +1,1/2783 -7,3/2505 -21,6/2248 -43,1/2013

8x75 RS

12,7

4381

830

200,70

170

+1,5/3936 +4,0/3533 +2,1/3163 -4,8/2825 -17,1/2525 -35,2/2254

8x68 S

12,7

5777

950

108,30

193

+0,9/5172 +3,8/4659 +3,4/4189 -0,8/3757

9,3x62

18,5

4898

720

103,00

151

+2,1/4357 +4,0/3950 +0,1/3573 -9,7/3224 -26,9/2903 -52,3/2613

9,3x74 R

18,5

4640

700

118,90

148

+2,2/4123 +3,9/3742 -0,3/3390 -11,0/3061 -29,6/2763 -56,8/2491

140,10

192

+1,3/5136 +4,0/4699 +3,4/4294 -1,0/3917

.338 Blaser M. 13,6 Barnes 5514 TTSX 900

140,10

188

+1,4/5111

.375 Blaser M. 17,5 Barnes 6177 TSX

150,50

168

+1,6/5503 +4,0/4889 +1,9/4330 -5,1/3822 -17,7/3361 -36,8/2946

.338 Blaser M. 13,0

5607 Accu- 930 Bond

840

-23,7/1823

-9,0/3361 -22,0/2999

-9,3/3567 -22,2/3241

+4,0/4732 +2,0/4377 -1,5/4043 -10,3/3730 -23,5/3436

