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Ekol Viper K-6L 2,5" rewolwer
hukowy alarmowy czarny
Cena

278,00 zł

Dostępność

Chwilowy brak towaru

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BAL-00013

Kod producenta

ekol-viper-25-blK1

Produkt 18+

Wymagane przedstawienie dokumentu
tożsamości.

Opis produktu
EKOL Viper 2.5" K-6L, rewolwer hukowy (alarmowy) z 2.5" lufą na amunicję hukową bocznego zapłonu w kal. 6 mm (long). Przedłużony nabój
hukowy (long), daje mocniejszy, realistyczny huk wystrzału w stosunku do kapiszonów w kal. 6 mm (short). W zestawie nasadka do
wystrzeliwania rac stosowana m.in. w ratownictwie do wzywania pomocy, sprawdzi się również podczas zabawy sylwestrowej oraz do
odstraszania zwierząt.
Lufa - 2,5" to najmniejszy rozmiar lufy stosowany w rewolwerach alarmowych EKOL Viper. Zaletą krótkiej lufy jest niska waga oraz kompaktowy
rozmiar rewolweru, ułatwiający jego przenoszenie, skracający czas potrzebny na dobycie broni z kabury.
Szkielet - dbając o wysoką jakość rewolwerów firma Voltran (producent rewolwerów Ekol) wykorzystuję technologię zbliżoną do stosowanej
przy produkcji broni palnej. Wykonany z metalu szkielet gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz oddaje realną wagę prawdziwej
broni. Stalowa lufa oraz bęben gwarantują niezawodność podczas użytkowania. Wysoka jakość wykonania, dbałość o szczegóły jak i
niezawodność, to cechy wyróżniające rewolwery alarmowe EKOL Viper.
Bęben - 6-cio strzałowy, w kal. 6 mm (long). Wykonany jak w prawdziwym rewolwerze ze stali czyni z Viper'a wierną replikę broni palnej.
Zaopatrzony w ejector (wyrzutnik łusek) umożliwia szybkie i sprawne ich wyjęcie po oddaniu wszystkich strzałów. Zastosowanie przedłużonych
naboi kal. 6 mm Long, zamiast amunicji krótkiej w kal. 6 mm Short skutkuje głośniejszym / realnym wystrzałem oraz umożliwia korzystanie z
ejectora.
DA/SA - dwa tryby pracy ułatwiają korzystanie z rewolweru. Tryb SA (Single Action) napięcie kurka przed oddaniem strzału, skraca drogę
spustu, zwiększa celność rewolweru, zmniejsza siłę potrzebną do oddania strzału oraz zwiększa celność rewolweru. Tryb DA (Double Action)
naciśnięcie spustu powoduje samonapięcie się mechanizmu uderzeniowego i jego zwolnienie.
Okładziny - wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Bezpieczeństwo użytkowania, wygodny pewny chwyt zapewniają
profilowane wycięcia pod palce oraz ryflowana struktura okładzin.
Wykończenie - black / czarny (pokryty czarną oksydą), fume / grafitowy (pokryty matową powłoką), satin / satynowy (poddany procesowi
satynowania czyli wytworzenia na powierzchni delikatnej matowej, połyskującej powłoki), shiny / chrom (polerowana chromowana powłoka),
white / srebrny (pokryty srebrną matową powłoką).
Rewolwer dostępny bez zezwolenia, sprzedaż osobom pełnoletnim.
Zestaw zawiera:
- rewolwer alarmowy EKOL Viper 2.5" K-6L
- nasadkę do rac
- polimerową walizkę
- instrukcję

Dane techniczne
Dane techniczne:
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Nazwa produktu: EKOL Viper 2.5" K-6L
Wykończenie: Czarny / Black
Kaliber: .22 / 6 mm (Long)
Ilość strzałów: 6
Mechanizm spustowy: SA (Single Action) / DA (Double Action)
Długość całkowita: 186 mm / 7.32"
Długość lufy: 63.5 mm / 2.5"
Wysokość: 139 mm / 5.47"
Szerokość: 42 mm / 1.65"
Waga: 750 g / 1.65 lb
Przyrządy celownicze: Tak
Okładziny: Czarne, ABS
Producent: Voltran, Turcja
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