
STRASSER RS 05 

 

Absolutna nowość 

światowa, najnowszy sztucer 

znanego konstruktora broni  

myśliwskiej Horsta 

J.E.Blasera. Opatentowany 

system hydrauliczny zaciskający lufę w komorze zamkowej, co czyni ze Strassera RS 05 

najbezpieczniejszą broń i nie spotykaną dotąd powtarzalność strzałów oraz szybkość 

wymiany luf. Strasser RS 05 ma trzy wykonania seryjne 

różniące się odmiennymi płytkami z grawerką oraz 

jakością drewna - Standard, Premium i Luxus. Poza tym 

są także w wykonaniach luksusowych z ręczną grawerką 

i korzeniowym drewnie fladrowym. STRASSER RS 05 

jest przygotowany do trzypunktowego montażu gniazda 

kulowego. Bazując na najdoskonalszym kształcie świata, 

na kuli, montaż ten opiera się szczególnie mocno na 

dokładnie powtarzalnym systemie osady. Pozwala on dzięki zamkowi bagnetowemu na 

szybkie, proste i precyzyjne osadzenie i zdejmowanie. Zespół spustu jest wyjmowany bez 

żadnych narzędzi. Kombinowany spust bezpośredni 

z przecinakiem zwrotnym o trzech stopniach 

twardości także regulowany jest między 800g i 

2500g - naturalnie również bez żadnych narzędzi. 

Przecinak zwrotny nadaje się do regulowania wagi 

spustu od 100 - 200g. Wyjmowanie magazynka 

odbywa się za sprawą dwóch przycisków o 

kształcie lekko płaskim, są tak umiejscowione po 

obu stronach systemu obudowy, że podwójnie zabezpieczony magazynek przy ich 

wykorzystaniu sam wpada do ręki. Od stuleci fabryka HMS GMbH Horsta STRASSERA w 

Eugendorfie niedaleko Salzburga  w w północno-zachodniej części Austrii produkuje ważne 

części do broni myśliwskiej i sportowej, do znanych na świecie typów broni, a także części do 

rakiety kosmicznej Ariadne. STRASSER RS 05 dzięki swojej bardzo rozwiniętej, 

ekstremalnie bezpiecznej budowie, ergonomicznie przemyślanej obsłudze, ściśle tradycyjnej 

linii wykonania, najściślejszym tolerancjom wykonania i zastosowaniu wyszukanych 



materiałów o najlepszych właściwościach stanowi najnowszy kamień milowy w historii broni 

myśliwskiej. 

Przy pomocy bączka przedniego, który na końcu ma skrzydełkowy kluczyk stanowiący 

"wartość dodatkową", odkręcić można czółenko broni. Znajduje się tam kolejne narzędzie do 

wymiany luf. Oba te narzędzia są zatem zawsze "na pokładzie" podczas rozkładania broni 

obojętnie, czy na Syberii czy na Czarnym Lądzie.  
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