
lovecké potreby

Pokračujeme uverejnením ďalších
osvedčených zbraní a porovnaním
v Európe uznávanej nemeckej
značky Merkel so zbraňami
Českej zbrojovky, a. s.
v Uherskom
Brode. Zbrane zo
zaniknutej Zbrojovky
Brno a ČZ UB sú medzi
poľovníkmi v Česku aj na
Slovensku najrozšírenejšie,
pretože sa technickými
parametrami vyrovnajú
ostatným európskym
a svetovým výrobcom,
pričom sú pre radového
poľovníka a lesníka cenovo
najdostupnejšie.
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Merkel K 3

Táto tra-
dičná guľová
zbraň so sklopnou hlav-
ňou dodnes udivuje tech-
nickými detailmi

a vynikajúcou spúšťou. Vyrába sa v mode-
loch Štandard, Premium, Jagd, Weimar, Erfurt

a Suhl v pätnástich kalibroch od .222 Rem. po 7 mm
Rem. Mag. Štandardne sa dodáva orechová korenica s pištoľovou
rukoväťou, lícnicou, kančím chrbtom a pútkami na remeň. Podľa
druhu dreva s rybinami, tvaru a počtu rytín, prípadne pozlátenia
sa orientačná cena pohybuje od 80-tisíc do 425-tisíc korún.

Jednohlavňová guľovnica so sklopnou hlavňou

Ide o zbraň modernej
konštrukcie s otočným záverom,

ktorý je uzamknutý šiestimi ozubmi a s možnosťou ľahkej
výmeny hlavne. Jednohlavňová jednoduchá a elegantná opakovacia guľovnica
v modernom prevedení s kompaktným vzhľadom a spoľahlivým ovládaním
sa vyrába v modeloch Štandard, Štandard Black, Contest, Premium, Stutzen
Premium, Jagd, Jena, Jena Stahl, Weimar a Weimar Stahl v štrnástich kali-

broch od 6,5 x 55 SE po .308 Win. Mag. Hmotnosť zbrane je od 2,9 kilo-
gramu. Môžete si objednať osemhrannú hlaveň aj v celopažbovom
prevedení. Orientačná cena sa pohybuje od 61-tisíc do 382-tisíc korún.

Pušky nPušky n

Opakovacia guľovnica

Moderná
zbraň je určená na nad-

hánky a individuálny lov na
postriežke. Jednospúšťový dvojzámkový

systém s možnosťou nastavenia dĺžky chodu a nástrelu hlavní.
Vyrába sa v modeloch Premium, Jagd, De Luxe a štyroch kalibroch od .30-06
Spr. po 9,3 x 74 R. Vďaka lôžku zbrane z ľahkej zliatiny je jej hmotnosť len
2,9 kilogramu. Orientačná cena sa pohybuje od 114-tisíc do 139-tisíc korún.

Guľová kozlica
Merkel B3 – Jagd

Merkel KR1 – Jagd



25Poľovníctvo a rybárstvo 5/08

FOTO: KATALÓGY FY: MERKEL

A ČESKÁ ZBROJOVKA A. S., UHERSKÝ BROD

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

STAVEBNO - VÝROBNO - OBCHODNÁ FIRMA
STAV

Ponúkame Vám zásobník 
na zachytávanie dažďovej
vody, ktorú možno využiť
na polievanie záhradiek, 
pomocou čerpadla.

Prevádzka:
Malý Cetín 157

Tel.: 037/658 13 12
www.ab-stav.sk

ab-stav@ab-stav.sk

VODOTESNÁ ŽUMPA /
NÁDRŽ DAŽĎOVEJ VODY
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na výberna výber
Moderná poľov-
nícka zbraň pre lesný a poľov-
nícky personál, vhodná najmä
na spoločné poľovačky na diviaky. Vyrába

sa v modeloch Štandard, Premium, Jagd,
Weimar, Erfurt a Suhl. Nad guľovou hlavňou

je broková so zahrdlením 1/1 pre olovené a 1/2 pre
oceľové broky. Vyrába sa v šestnástich kalibroch od
12/76/.22 Hornet po 12/76/9,3 x 74 R. Orientačná cena
sa pohybuje od 84-tisíc do 530-tisíc korún.

Merkel B 3
Guľovobroková kozlica

Driling so sklopnými hlavňami sa vyrába
v modeloch Štandard, Jagd, DR 96 KS v desia-
tich kalibroch od .222 Rem./12/12/76 alebo
20/20/76 po 8 x 57
JRS. Brokový ka-
liber 16/70 je
na objed-
návku. DR
znamená
dve brokové
hlavne rovna-

kého ka-
libru hore
a guľovú hlaveň
dole. Hmotnosť zbrane je 3,1 kilo-

gramu a orientačná cena od 150-tisíc do
227-tisíc korún.

Guľovobroková kozlica
Trojak Merkel DR 96 K – Jagd
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