Firma Glock była zawsze
bardzo oporna jeśli chodzi o
udzielanie oficjalnej licencji
na wytwarzanie replik
ich pistoletów – zarówno
wiatrówkowych, jak
airsoftowych czy hukowo-gazowych. Owszem, na
rynku były liczne wyroby
glockopodobne, ale nie
repliki

Glock 19

– wiatrówka
na wakacje
TEKST | HUBERT GIERNAKOWSKI

T

o się niedawno zmieniło. I jak
łatwo można się domyśleć, producentem, który przełamał opory właścicieli najpopularniejszej
pistoletowej marki świata był
niemiecki koncern Umarex (sam będący
jedną z największych i najważniejszych
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marek światowych, choć związaną z wytwarzaniem przede wszystkim właśnie
bezpozwoleniowych replik i zabawek).
Jaki więc jest ten pierwszy oficjalny Glock
pneumatyczny?

Szata zdobi pistolet
Pierwsze wrażenie jest niejednoznaczne,
trzeba to uczciwie przyznać. Kartonowe,

Wiatrówka jest bardzo wierna
oryginałowi, jedyne czego brakuje,
to odwzorowanych cech odbioru
technicznego

Wiatrówkowy Glock pasuje
do kabur przeznaczonych
do G19, choć trzeba przyznać,
że niektóre z tych widocznych
na zdjęciu kosztują więcej, niż
sam pneumatyczny pistolet...

szaro-czarne pudełko opisane jest glockowskimi logotypami, mamy też słynny znak
firmowy „Glock Perfection”, ale prawdziwe Glocki są przecież opakowane inaczej.
Nawet jeśli Niemcy nie zdecydowali się na
powielenie austriackiego plastikowego kuferka – który zarówno w swojej wersji pier-

wotnej, jak i zmodernizowanej, jest tak samo
rozpoznawalny w światku strzeleckim, jak
sam „czarny pistolet” – to mogli ten karton
upodobnić bardziej do glockowskiego plastiku. Dobrze, to drobiazg. Ale suma takich
właśnie drobiazgów stanowi o efekcie końcowym, jeśli chodzi o repliki czegokolwiek.
A tak najciekawszym elementem pudełka
jest napis informujący o zakazie sprzedawania go (wraz z zawartością, oczywiście)
we Francji – tak jej departamentach europejskich, jak i zamorskich, a także we francuskich koloniach (mało ich zostało, ale coś
tam się jeszcze znajdzie). OK, to zaciekawia,
podnosi nieco ciśnienie krwi i powoduje miłe
łechtanie w dołku – jesteśmy lepsi niż żabojady, nam wolno i to nawet bez kwitów!
A pistolet? Jest przede wszystkim fantastycznie realistycznie wyważony, dokładnie
jak prawdziwy – z magazynkiem załadowanym bardzo lekkimi nabojami. Szkielet jest kopią G19 Gen3.5: ma dwa kołki,
szynę akcesoryjną z jedną bramką i wgłębienia na palce, ale nie ma wymiennych
grzbietów chwytu. Choć może nie do końca, wszak chwyt ma zdejmowaną pokrywę
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Umarex wreszcie dopracował system
ładowania nabojów CO2 – tu klucz
sprytnie ukryto w nakładce grzbietu
chwytu

kryjącą gniazdo naboju ze sprężonym CO2,
ale o technikaliach za chwilę. Chwyt wygląda bardzo prawdziwie, jedno co mógłbym
mu zarzucić (na zasadzie czepiania się
szczegółów) to trochę inaczej wykonane
chropowate pola na bocznych powierzchniach chwytu – w sumie trudno im coś kon-

Wykręcenie jednej małej śrubki (uwaga:
łatwo ją zgubić) pozwala rozmontować
pistolet na podstawowe elementy
składowe – dalszego rozkręcania nie
polecam, bo wtedy już łatwo coś popsuć;
sercem mechanizmu jest ruchomy blok
lufy, podparty sprężyną powrotną
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kretnego zarzucić, ale w prawdziwym pistolecie jakoś mniej się odznaczają, te są jakby
„za bardzo” pod każdym względem. Reszta
jest w porządku.
Przyrządy celownicze są typowo glockowskie w kształcie i wybarwieniach (choć
tu są nieruchomą, integralną częścią za-

mka), a wylot lufy jeśli chodzi o proporcje
wielkości i grubości ścianki wygląda raczej
na kaliber .45, choć na zamku napisane jest
jak wół „9×19”.
Za to zamek jest najsłabszą pod
względem wyglądu częścią – przede
wszystkim dlatego, że jest pomalowany
na czarno, i przez to zbyt jednolicie gładki
i zbyt zbliżony kolorystycznie do szkieletu.
Teniferowany zamek prawdziwego Glocka
inaczej się błyszczy (czy też raczej właśnie się nie błyszczy) w świetle, poza tym
nasza wiatrówka ma zamek zbyt monoblokowy. O ile z boków wygląda to w miarę
dobrze, zwłaszcza z prawego boku, gdzie
udało się dobrze odwzorować wyciąg
i okno wyrzutowe (lewy bok jest jednolicie
płaski, ale prawdziwy pistolet też tak ma),
o tyle z góry wyszło to słabo – zarysowane
cienką linią okno wyrzutowe wygląda mało
naturalnie. Wiatrówkowy zamek jest też
nieco bardziej kanciasty niż oryginalny, co
jest – trzeba przyznać – jakimś sukcesem
wykonawczym: w końcu angielskie przezwisko „Block” (i nasz „klocek”) nie wzięły się
znikąd. Z powodu tej kanciastości pistolet
Umarexa wchodzi do niektórych kabur przeznaczonych do Glocka 19 z nieco więk-
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dobra z plusem – a plus za pięknie odrobiony wylot lufy, w którym nawet zaznaczono
bruzdowanie (choć trochę przeszarżowano
z kalibrem).

Życie wewnętrzne
i strzelanie

Wylot lufy stanowczo nie wygląda na
dziewiątkę, tylko na coś znacznie większego
– pomiary wskazują na kaliber pośredni
pomiędzy .40 a .45; odwzorowanie
bruzdowania lufy jest po prostu kapitalne!
(słabo to wyszło na zdjęciu, trzeba kupić
pistolet, aby podziwiać)

Wiatrówka Glock 19 firmy Umarex jest typowym przedstawicielem rodziny zasilanych
sprężonym dwutlenkiem węgla pistoletów,
strzelających stalowymi kulkami typu BB,
podawanymi z wymiennego, słupkowego
magazynka. Zarówno magazynek, jak i nabój z CO2 są bardzo realistycznie schowane
w chwycie pistoletu. Mocno uproszczony
mechanizm spustowy typu DAO współpracuje z ruchomą lufą, podpartą sprężyną powrotną. Działa to tak, że ściągając spust odpychamy jednocześnie lufę do przodu, a ta
w pewnym momencie rozłącza się z zaczepem spustowym i pod wpływem ściśniętej

Lewa strona prawie każdego pistoletu
jest ładniejsza, i wiatrówkowy Glock 19
też podlega tej regule – zero uwag

szym oporem, niż oryginał – ale generalnie
wszystkie glockowskie kabury, jakie udało
mi się znaleźć w przepastnych redakcyjnych szafach pasowały do wiatrówki (lepiej
lub gorzej).
Jeśli chodzi o napisy i oznaczenia, oddano je prawie dobrze – prawie, bo zapomniano niestety o bardzo dla Glocka charakterystycznych znakach odbioru, na lufie,
zamku i szkielecie. Szkoda, bo efekt całości
byłby lepszy, łatwiej też byłoby wybaczyć
wpadkę ze słabym odwzorowaniem okna
wyrzutowego od góry zamka. W sumie za
efekty wizualne – ocena dobra. Choć nie:

w trakcie ściągania spustu sprężyny powrotnej dynamicznie powraca do położenia wyjściowego, pobierając przy tym kulkę śrutu
z magazynka i uderzając w zawór gazowy.
Uderzony zawór uwalnia porcję sprężonego gazu, wystrzeliwując śrut z lufy. W sumie
prościzna, w większości przypadków związana także z bardzo prostym wykonaniem
opisanych części.
Ale tu nasz wiatrówkowy Glock wyraźnie
odstaje od konkurentów, właśnie jakością
i solidnością wykonania elementów spustu, zaczepów oraz samej lufy. Co prawda
jakichś wybitnych walorów celnościowych
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Wyniki szybkiego strzelania na dystansie 10 metrów – czego chcieć więcej
od rekreacyjnej wiatrówki? Co ciekawe, próba „dokładnego”, wolnego strzelania wcale
nie dała lepszego wyniku

spodziewać się nie należy – wszak strzelamy stalowymi kulkami ze stalowej lufy, więc
uszczelnienie i walory balistyczne są takie,
jakie być mogą i muszą – ale całość działa
zadziwiająco powtarzalnie i pewnie. W dodatku wystarczy wykręcić jedną śrubkę, aby
zdjąć płaszcz zamka i odsłonić mechanizm
na tyle, żeby była możliwa jego konserwacja.
To jest bardzo ważne, bo rozsądne użycie
wazeliny technicznej znakomicie poprawi
współdziałanie części zaczepów i przedłuży żywotność wiatrówki. Pozostałe
elementy, zwłaszcza zawór gazowy, można smarować przy
pomocy specjalnych, konserwujących nabojów z CO2,
które co jakiś czas warto wystrzelić z pistoletu.
Jeden nabój gazowy wystarcza do wystrzelenia około czterech
magazynków śrutu, przy czym z racji
zastosowanego systemu spustowego (naturalnie spowalniającego strzelanie) nie trzeba
przesadnie bać się strzelania szybkiego, to
znaczy takiego, na jakie maksymalnie pozwala spust DAO. Oczywiście brak komory redukcyjnej ciśnienia daje efekt spadku

Zestaw na wycieczkę: poręczny i wygodny
w użyciu zbiorniczek na kulki (choć
przydałoby się mniejsze opakowanie,
to ma pojemność 1500 sztuk śrucin,
a wystarczyłoby 500), plus kilka nabojów
z CO2 – no, może jeszcze jakaś kabura,
i można się bawić
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UMAREX GLOCK 19
kaliber
śrut
nabój CO2
energia wylotowa
prędkość wylotowa
długość
wysokość
szerokość
długość lufy
masa (rozładowany)
masa (załadowany)
pojemność magazynka

4,5 mm
stalowy kulisty, typu BB
standardowy, 12 g
3J
130 m/s
186 mm
128 mm
31 mm
108 mm
721 g
768 g
16 śrucin

efektywności w funkcji tempa oddawania
strzałów, więc jeśli chcemy trafiać celniej,
należy strzelać wolniej (żeby dać szansę
na wyrównanie ciśnienia gazu), ale Glock
jest pod tym względem bardzo odporny,
przynajmniej na tle podobnej konstrukcji
konkurentów. No i brak efektu ruchomego
zamka przy strzelaniu – choć zapewne trochę obniża atrakcyjność zabawy – dodatnio wpływa tak na celność, jak i na liczbę
strzałów możliwych do oddania z jednego
naboju CO2.
Na dziesięciometrowym dystansie przyrządy celownicze zdają się być ustawione
tam, gdzie trzeba – przy czym celujemy
„w punkt”. Większe odległości powodują

konieczność odkładania poprawek na tarczy, bo niestety przyrządów nie przestawimy. Producent deklaruje wylotową energię 3 J oraz prędkość 130 m/s, czego nie
sprawdzałem, ale przyjmuję na wiarę. Za to
efekty widoczne na tarczy są zaskakująco
dobre – i co ciekawe, trafianie najlepiej wychodzi przy umiarkowanie szybkim strzelaniu, przesadne zwalnianie zamiast poprawić
celność najwyraźniej ją obniża. Cóż, taka
specyfika...

Dostępność, cena
Polskim importerem wiatrówek Umarex
jest obecnie wrocławska firma Militaria.pl
– i w jej sieci sklepów można się w pneumatycznego Glocka 19 zaopatrzyć. Taka
przyjemność kosztuje zaledwie 399 złotych,
co jest ceną niewygórowaną – jeśli chodzi
o licencjonowaną wiatrówkę-replikę najbardziej znanego i słynnego pistoletu na świecie. I trzeba przyznać, że właśnie jak rozważy się wszystkie atuty prezentowanego
pistoletu, w tym na niebagatelnym miejscu
niskie koszty jego zakupu, to zdecydowanie
przeważają one ewentualne (raczej drobne
i mniej istotne) mankamenty. Na wakacje
– tylko z wiatrówkowym Glockiem 19!
Ilustracje: Jarosław Lewandowski

Pistolet jest bardzo wierną repliką prawdziwego Glocka 19, więc trochę szkoda że pudełko takie
zwyczajne – humor poprawia napis, zakazujący dostępu do wiatrówki Francuzom
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