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REWOLWER PIETTA 1858
REMINGTON NEW MODEL ARMY
STEEL SHERIFF .44 FLUTED
(RGACHSH44TC)
Cena

1 950,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Remington 1858 New Model Army Sheriff .44, sześciostrzałowy kapiszonowy rewolwer czarnoprochowy
firmy Pietta w kalibrze .44, ładowany odprzodowo ze stalową ramą hartowaną ogniowo i wklęsłym bębnem.
Remington był pierwszym rewolwerem który posiadał tzw. zamknięty szkielet (jednoczęściowy szkielet otaczał bęben z
nabojami), co czyniło go bardziej niezawodnym od współczesnych mu rewolwerów Colta, w które miały szkielet otwarty.
Zamknięty szkielet zapewniał też większą sztywność konstrukcji. Kolejną zaletą była możliwość szybkiego wyjęcia bębna i
założenia nowego, już załadowanego. Bęben cylindryczny z prostokątnymi wycięciami dla zatrzasku bębna. Lufa z półkolistą
muszką wkręcana w szkielet. Produkowany w latach 1863-1875, w dwóch kalibrach, .36 cal model Navy (dla
marynarki) oraz .44 cal model Army (dla armii). Szacuje się, że fabrykę opuściło około 122 000 egzemplarzy tego
modelu. Używany na Dzikim Zachodzie w dwóch wersjach tj.: w oryginalnej kapiszonowej oraz w konwersji na naboje scalone.
Budowa - rama oraz okucia chwytu wykonane z ogniowo hartowanej stali. Kanelowany / wklęsły do połowy (½ fluted),
nie grawerowany 6-cio komorowy bęben (lżejszy od pełnego bębenka). Okładziny chwytu wykonane z drewna
orzechowego. Oktagonalna krótka lufa o długości 5.5", skok gwintu 1-30". Kabłąk spustowy (osłona) wykonany z
mosiądzu.
Spust - mechanizm naciągania języka spustowego umożliwia dwie pozycje: pół napiętą przeznaczoną do zakładania
kapiszonów na kominki oraz napiętą w celu oddania strzału.
Pobojczyk - dźwigniowy (stempel) taki sam jak w klasycznym rewolwerze typu Colt. Umieszczony zawiasowo pod lufą
rewolweru, przeznaczony do dociskania kul ołowianych w komorach bębna. Dźwignia pobojczyka rozszerza się ku tyłowi,
dzięki czemu broń miała bardziej opływowy kształt i nie zaczepiała o brzeg kabury.
Remington Model 1858 był ulubiona bronią Williama F. "Buffalo Billa" Cody'iego. Egzemplarz tej broni, należący do Willa,
można zobaczyć w siedzibie Remington Arms Company wraz z odręcznie napisaną przez niego notką o treści: „Ten stary
rewolwer Remingtona nosiłem i używałem przez wiele lat, w wojnach z Indianami i do zabijania bizonów. I nigdy
mnie nie zawiódł.„ Warto podkreślić, że Bufallo Bill był tak przywiązany do swojej broni, że używał jej nawet po pojawianiu
się nowocześniejszych rewolwerów na nabój zespolony. Źródeł tego przywiązania można upatrywać w dużej celności i mocy
obalającej tego rewolweru. Pociski wystrzelone z Remingtona 1858 były zdolne, w zależności od ilości i jakości użytego
prochu, do osiągnięcia znacznych prędkości wylotowych, od 168 do 393 i więcej metrów na sekundę. Dla porównania
prędkość początkowa pocisku wystrzelonego z pistoletu P-64, wynosi 305 metrów na sekundę.

Dane techniczne:
Numer produktu: RGACHSH44TC
Nazwa: 1858 Remington New Model Army Steel Sheriff .44
Wykończenie: Black
Kaliber: .44
Typ zamka: Kapiszonowy
Bęben: 6-cio komorowy
Mechanizm spustowy: SA (single action)
Rodzaj ramy: Zamknięta stalowa
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Rękojeść: Drewno orzechowe
Kształt lufy: Oktagonalna
Długość całkowita: 313.18 mm / 12.33"
Długość lufy: 139.70 mm / 5.5"
Wysokość: 125 mm / 4.92"
Szerokość: 51 mm / 2.01"
Skok gwintu: 1:30
Waga: 1200 g / 42.33 oz
Producent: Pietta, Włochy

Opracowanie: firma Sharg® wyłączny importer
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