Broń, amunicja, akcesoria

Sauer

dla indywidualistów
Wiele firm produkujących broń zakłada
ostatnimi czasy własne centra rusznikarskie,
zwane na podobieństwo oddziałów firm
samochodowych – centrami tuningowymi.

Z

aczęło się od sportowej broni
krótkiej, ze słynnym Performance Center firmy Smith & Wesson
na czele. SIG-Sauer podchwycił pomysł,
robiąc w zeszłym roku swój Mastershop,
ale poszedł też krok dalej, tworząc analogiczne fabryczne centrum „rasowania”
broni długiej. A właściwie otwierając nowy
dział w katalogu – Sauer Individual. Dział
przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów, myśliwych o wysokiej świadomości estetycznej, jednocześnie hołdujących europejskiej łowieckiej tradycji. Broń
linii Sauer Individual cechuje piękno wykonania i precyzja mechaniczna, stanowi
ona żywy przykład artystycznego rzemiosła
użytkowego w najlepszym stylu.
W dziale Sauer Individual firma z Eckenförde połączyła rusznikarską perfekcję
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techniczną z niejako krawiecką personalizacją produktu – mamy tu broń robioną
na obstalunek, jak szyty na miarę garnitur
czy smoking. Dotyczy to nie tylko zdobienia, rzeczy w sumie oczywistej i w miarę łatwej do wykonania, ale także wszelkich pozostałych kwestii mechanicznych
i konstrukcyjnych. Szczególnie predestynowany do takiego tuningu jest model S
202, dzięki swej modułowej konstrukcji
i dzielonej osadzie. Według filozofii firmy,
to nie myśliwy ma się dopasować do broni, tylko odwrotnie: broń powinna być
dopasowana do myśliwego. W Sauerze Individual dostosowuje się wszystko, każdy
detal i szczegół. Można zmieniać długość
lufy, jej profil przekroju poprzecznego
(na przykład na oktagonalny, czyli ośmio-

kątny), zamontować hamulce wylotowe,
czy zrobić porting lufy. Spust może być
ustawiony na ciężar nawet 1000 G, przy
wyłączonym przyspieszniku (!). Możliwe
są także dodatkowe, ręcznie wykonywane detale, jak na przykład hak na kabłąku
spustu, pomocny dla podparcia palca.
Każda broń jest jak odciski palców późniejszego właściciela, który zresztą może
w pewnym sensie uczestniczyć w procesie
jej tworzenia i zatwierdzać poszczególne
etapy budowy.
Na osady broni serii Individual przeznacza się wyłącznie najlepsze kawałki
szlachetnych gatunków drewna orzechowego. Każdy ze stuletnich orzechów
jest wyjątkowy, każdy cieszy oczy soczystym, głębokim połyskiem i każdy
obdarza sztucer charakterem i klimatem
dawnych czasów. Każda osada jest wykonywana według wymagań i wymiarów klienta, uwzględnia wysokość
i długość ramienia, ale także ulubioną
pozycję strzelecką. Przede wszystkim

jego oczekiwania estetyczne i osobisty
zmysł piękna. Trochę górnolotnie można powiedzieć, że właśnie w połączeniu
szlachetnego drewna i stali odbija się jak
w zwierciadle zjednoczenie człowieka
z naturą, czyli to, co jest esencją europejskiego łowiectwa.
Jednak to tak naprawdę grawerunki
na broni czynią ją unikalną. Pilnie strzeżona tradycja, mistrzowska sztuka grawerowania, jest w Sauerze kultywowana
od stuleci (warto przypomnieć, że firma powstała w 1751 roku, czyli ponad
250 lat temu!) i przechodzi z pokolenia
na pokolenie. W naszych wariackich czasach pośpiechu i wiecznego braku czasu
grawerowane dekoracje, tworzone z pietyzmem niekiedy przez długie tygodnie,
gwarantują zachowanie ceny i unikalności broni – staje się ona czymś w rodzaju lokaty kapitału. Poświęcenie, z jakim
są wykonywane pracochłonne detale
rysunku, mistrzostwo wyobraźni graficznej oraz osiągnięta wiedza o myśliwskich
tradycjach zapewnia każdemu grawerunkowi status małego dzieła sztuki. Srebrne

i złote inkrustacje oraz
świetnie narysowane figury zwierząt dodają ducha artyzmu i zapewniają
sztucerom dystyngowany wygląd, niezależnie,
czy wyobraźnia artysty
kieruje go ku klasycznym
polowaniom
europejskim, czy ku egzotycznym
safari. Żywe obrazy myśliwskich scen, ich delikatny ornament na stalowym
tle, to jest to, w czym Sauer jest wyśmienity. To jego
wkład w kulturę materialną
i historię tradycji łowieckiej.
Specjalnym rodzajem wykonania
powierzchniowej
obróbki części metalowych,
bardzo obecnie modnym,
jest proces utwardzania płomieniowego, który w broni
Sauer Individual nosi nazwę
Magma. To wprost wymarzona dla opisywanej linii wyro-
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bów technika, bo sam proces wykonania
jest unikalny. Nie ma dwóch takich samych kawałków metalu poddanych obróbce płomieniowej, każdy jest inny i oryginalny. Co więcej, zawsze można znaleźć
na nim fragmenty jeszcze nieodkryte
i wciąż od nowa zachwycające. Gwałtowna gra płomieni, wulkaniczna zmiana
od błękitu po złoto, zieleń i żółć pozwalają
naszym oczom wciąż na nowo wędrować
po tym niepowtarzalnym kawałku metalu, jakim jest komora zamkowa sztucera
w wersji Magma. W odmianie z dodatkowym zdobieniem grawerskim nosi
ona nazwę Heritage.
Zespół tworzący linię broni Sauer
Individual tworzą ludzie, którzy sami
są zapalonymi myśliwymi. Wiedzą,
jak się zachować prawidłowo w konkretnych sytuacjach na polowaniu
i w efekcie mogą łatwiej zaprojektować odpowiednie rozwiązania
techniczne. Zbierane są także uwagi od doświadczonych myśliwych
niemieckich i zagranicznych, co dodatkowo wzbogaca doświadczenia
i pomaga chwytać inspiracje przy
projektowaniu broni. Firma Sauer
& Sohn miała szczęście, że udało się
jej zgromadzić świetny zespół fachow-
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ców, którzy stworzyli niemal artystyczny
zespół, zdolny wykonać w stali i drewnie
każdą bez mała zachciankę czy marzenie
klienta. Trzon owego zespołu stanowią:
grawerzy – mistrz grawerski Peter Ewald,
Kathrin Greiner-Haas, Wolfgang Woizekowski i Hendrich Frühauf, snycerz
– Sven Kopatz oraz rusznikarze – mistrz
rusznikarski Frank Knittel, Wolfgang
Richter i Jörg Taubert.
Technologia stosowana przez zakłady
Sauer tworzy najlepsze zaplecze dla specjalizacji broni, od stopki kolby po wylot
lufy. Razem z nowymi kalibrami, jakie
są dostępne w broni linii Individual,
otwiera to przed myśliwymi nowe horyzonty i nowe możliwości działania.
Wyjątkowość egzemplarza broni i jego
elegancka finezja podkreślają oddanie łowieckiej pasji i kompetencję właściciela
broni. Aby myśliwy i broń mogli stanowić
jedność, także w sensie psychicznym.
Na tegorocznych targach IWA & OutdoorClassic 2006 dużą część powierzchni stoiska firmy J.P. Sauer & Sohn GmbH
zajmowała ekspozycja pięknej broni serii
Sauer Individual. Część tej prezentacji
można obejrzeć na zdjęciach. 
Jarosław Lewandowski

Galeria myśliwska

ul. Grzybowska 12/14
– Pasaż Saski, 00-132 Warszawa
tel.: 0-22 654 68 24
fax: 0-22 654 68 22
Godz. otwarcia:
pon. – pt. godz. 1100-1800
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